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ILL.«* E EX.*° SENHOR.

sa

$fôfôi$ HISTORIA Verdadeira da
Fida do Fieira LaJítaM

5 havendo* de
dar-Je d íu% da eftampti $ fe fazia i**

AH difpen*



ãifpenfavel
,
que procúrajfe a Prote^

çao de V. EXCELLENCIA, tanto c<h

mo tejlimunho da minha obrigaçaã , cor

mo por interejfe jLamçfma Obra, Eu rir-

conheço ajjlm o que devo a V. EXCEL-
LENCIA ypois quem recçnta âs;f$ten-

çoes , com que V. EXCELLENCIA me
tem honrado

9
pelos dias , e momentos da

mefma vida , era jujlo
,
que havendo efi-

ta defigurar no Publico
, fojfe revejlida

dos brilhantes adornos da minha grati-

dão
y

e da incomparável honra
,
que lhe

pode adquirir a Protecção de V. EX-
GELLENCIA.

Igualmentefará o refpeitavel Nome
de V. EXCELLENCIA, como Tutelar

dejla Obra , todo o interejfe delia ; nao

digo eu fó o que refulta dafua boa accei-

ta çao, pois he certo
,
que fendo acceita

a V. EXCELLENCIA , o fera a toda a

clajfe de Sábios , e Políticos ; 7nàs taMr

bem o interejfe verdadeiro
,
qual he o da

•boafãffia* fiefindopor efiemodo a minhç,

-Hifioria digna da memoria doí vindouros,

éífombra do Nome de F. RXCEJLLENr
CIA,



* &IJ^ cujas Virtudes'^ e heróicas Acçoe*

ôfaraó memorável nos fajlos de toda cv

Pojleridade.

Devera eu agora difcorrer fobre eft

tas me/mas heróicas fârtudes , e brilhàn^

tes Qualidades
y
que adornao o grande

Efpirito , e fórmao o refpeitavel Cara-*

Ster de V. EXCELLENCIA ypara ajjim

fazer ver a fortuna da minha Hijloria %

correndo com a acceítaçao de K.EXCEL-
LENCIA : porém que vigorofo brado po-

dia alentar todo o esforço do meu Elogio^

quefojfe percebido entre ô publico
i
e alto

pregão da Fama
,
que levanta fobre ás

ejlrellas as Virtudes ,e gloriofas Acções

deV.EXCELLENCIAl Ejloubemper*

fnadido
y
que ainda quando ejle argumen*

to fepodejfe medir com as minhasforçasy

me embaraçaria a modejlia de V; EX\
CELLENCIA.

Por ijfo mefatisfaço de efcrever ejla

Hijloria em humafrafe amais natural

^

e Jimples , tanto porque he aonde chega a

meu cabedal y como por imitar o princh
pai Ajfumpto defta Obrc{. Nellaje.pintá

hum



hum Amor comofympathico
, que nafcW

'

nos braços da Innocencia , e que fempre
fe conteve nos limites da Honefidade , e
Conftanciã : Com ejlas Virtudes venceo
as dificuldades

y
e violências

, que lhe
fabricou a vaidade

, e a ohJlinaçaS de
hum mal entendido pundonor. Além da
variedade

, e pintura dos Epifódios
,
que

podem fervir de recreio , lhe naofaltao
moralidades

, para o bom exemplo , di-
recção

, e doutrina dos Leitores. Aqui
fe defcreve hum Efpofo ,

que por tantos

atmos , e viajando diverfos Paizes, nun-
€& violou a fé , a palavra promettida :

~bum zelo de ganhar a honra
, para do

modo pofflvel fe repor pelasfuásprendas
no equilíbrio das qualidades do nafcimen-
to

9
em que o excedia a Efpofa ; o defem-

fenho dejie zelo , no ardor do ejludo , e

ajjidua applicaçao , com que chegou a
laurear-fe nafua Arte com as mais dif-

tinclas honras
,
que outro algum Portu-

guez tenha confeguido. E ainda que d
primeira vifta pareça menos decente re-

tirar-fe de hitma Qlaufura , em que th..

nbn



nha vefiido o habito de Religiofa a fu&

Efpofa\ com tudo naõ ficará fendo inde*

coro/o
y
fabendo-fepor ejla Hiftoria a vio^

lencia , com que lhe atacarão a liberda-

de : e perfuadirfe ella
,
que era inde-

cente ViElima da Religião , a que ejlava

primeiro ligada com as obrigações do

Matrimonio ; nem devia arrifcar afau-

de eterna abraçando hum EJlado y
aind$

que. mais perfeito
,
para que nao tivera

vocaçatí.

Poderá lifongear-me de que fazendo

publica ejla Hiftoria
,
formalizo a idéa

de hum Efpofo verdadeiramente aman-

te j e leal] eifto fem recorrer áspintu-

ras
j
que fouberao imaginar os Poetas

para adornarem as Fabulas dosfeus Poe^

mas \ mas fim com faftos certos , e os

mais refolutos ?
que podia infpirar hum

amor cajlo , e verdadeiro ; e ainda efle

mefmo explicado com frafes as mais in^

nocentes , e puras
,
que pôde diElar a

honejlidade , e a decência.

Porém o de que mais me lifongeio

he de que V, EXCELLENCIJ fe digne

de



àe'receber na fua benigna attençao ejla

démonftraçao da minha Jinceridade , e

agradecimento.

3 E u A AS MÃOS

DE V. EXGELLENCIA

iFrancifco Vieira Lufitáno.

O IN-
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O INSIGNE PINTOR,
E LEAL ESPOSO

VIEIRA LUSITANO.

CANTO PROEMIAL.

S^xxpGjE que tranquillo as praias

S$ H \k Beija o venerando Tejo /
ic\tt^Í Convidando a minlía Mufá
Com feu plácido focego

;

Sentado á frondofa fombra

Da Ninfa efquiva de Febo,
Cujas ramas bulliçofas

Brandamente move o vento

:

Cantarei pois ternamente \

Ao fom do fimples meu ple&ra
Daquelles dois do mais firme

Amor infignes Exemplos.
Da-



^ O insigne Pintor
Daquelles fim

, que com jufta
Perfeverança fouberaõ
Vencer obÃaculos grandes
Para lograr feus intentos.

A fim de que fe me ouvirem
De amor alguns prizioneiros

,

Deites Prototypos dignos
A fer conftantes aprendaô.

Delles a celebre Hiftoria

Relatar toda pertendo
Defde o principio

, pois delia
Inteiramente me lembro.

A qual poucos tempos antes
Do formidável, horrendo
Terremoto, ouvi contada
Pelo infigne Amante mefmo

;

E delle vi vários nobres

Debuxados penfamentos
,

De feus felices , e infauftos

Alternativos fucceíTos

;

Memorias
,
que devoradas

Forao" do fatal incêndio

,

Que deftruío muitas outras

Prod ucçÕes do feu talento.

En-



Vieira Lusitano. 3

Entre as quaes foi (naõ fem magoa y
O grande Painel do teclo

Dos Martyres , digna jóia

Do já iumptuofo Templo,
Também aíEm^ do noíTo

Graõ Patriarca Primeiro

Jneltimavel Retrato

Se coniumio fem remédio.

E tanto foi dos Retratos

Do mefmo pincel já feitos

Da Regia Prole, que todos

No Paço Real arderão,

E mais aquella notável

Idéa do Enccntramento

Da Divina Mãi aííumpta

Com o Salvador do Univçrfo
;

Aondç huma Gloria immenfa
Fez

y
como nunca fizerao*

Já mais alguns dos antigas

Pintores
y
nem dos modernos

;

Pois totalmente fem nuvens
Elle a formou

5
naõ querendo

Que feus pincéis figuraflem

No Çeo vapores terrenos.

Affum-



4 O I ÍJ S i G N E PlKTO¥
AíTumpto, que aquelle Magno

Fideliffimo Primeiro
Deu vocalmente ao feu nobre
Pintor , e delle o vio feito

:

Quando perante os que eftavaõ

Obfervando entaõ attentos,

DiíTe: O' Vieira , tu neíta

Obra.excedefte a ti mefmo !

Na mente Real difpunha
O Magno Rei digno Templo,
Onde a Pintura expozefle

Daquelle tal grão defenho,
E de que maquina grande

Seria
,
julgar podemos

,

Segundo entaõ indicarão

Seus myfteriofos verbos.

Mas convocado á celefte

Cúria foi do Rei fupérno
,

E fe aufentou dos humanos
Para os divinos empregos.

Também tornados em cinza

ForaÕ dois partos feleel:os

Do mefmo Author , mas dcixallos

Paffar naÓ hei de em íiíencio ; *-

Que



¥ * tf BR ÍLu$ITANO, f

Que fe.naõ forem dos olhos >

Reíufcitados obje&os
,

Podello-haõ fer dos ouvidos

,

Se o merecerem meus Verfos.

Em hum dos Quadros eftaya

Quando a Moyfés o Eterno

Pai ordenou
,
que acabafle

Feliz íbbre o monte Nebo.
Que defde hum corpo de nuvens

,

• Como em tribunal fupremo

Acompanhado de Thronos

,

Moftrava o poder immenfo.

Via-fe Moyfes andando

Para o monte , obedecendo :

De Joíué , de Eleazar

Fazer os defpedimentos.

E com capricho difpoftos

Dois celeftes Menfageiros

Moftravaô de vir voando
Njos braços a recebello.

Alguns do povo fe viaõ

Em baixo
,
que nos afpe&os

Significavaõ fícatem

Feridos do fentimeato j :Jl

Com



6 OíNSIGtfíP i k TOR
Com tal expreííaõ

,
que eftava

Naturalmente movendo
A piedade aquelle irtíigne

Debuxado apartamento.

Reprefentava no outro

Do cruel Plutão foberbô
A corte atroz , e officina

Dos inceíTantes flagellos.

Eftava o Rei tenebrofo

Sentado em feu throno horrendo
Com Proferpina, empunhando
Arrogantemente o cetro*

Das Eumenides , e Arpias

,

E das Gorgonas os feios

Vultos cortejando eftavaó

Seus Soberanos tremendos*

As inexoráveis Parcas

Polias ao lado direito

Do Sólio lethal fe viaô

Com feus fataes inftrumeiltos.

Perante o Príncipe obfcuro

Das trevas moftrava Orfêo
De eftar maviofo cantando

Ao fom do próprio falterio;

E



VlE IR A LUSIT AN Ò.

E que pela honefta fua

Euridice intercedendo

Commovia os deshumanos

Imperadores do Averno.

Por allegorico modo
Quiz o Vieira hum exemplo

Significar nefte paflb

Com efperanças de eíFeito.

Para que á vifta de tanto

Indulto do Rei proteryo,

Se commovelTe o benigno

,

E jufto a favorecello

:

Em lhe livrar da penofa

Claufura
,
quaíi do inferno y

A fufpirada Conforte

Por indulgente ÍJecreto

;

Mas todos foraõ baldados

Seus juftos requerimentos;

Difpunha o Ceo der outra forte

Conceder-lhe o caro Obje&o.
Diftribuidos fe via6

Pelas campinas do Efébò
Os condemnadós nu pendi
De feus fttpplicios etetm§t

Tan-



O insigne Pintor'
Tântalo entre os fugitivos

Pomos , e o fugaz ribeiro

:

E com feus crivos baldados

As cruéis filhas de Belo.

Siíifo com o feu terrível

Pezado lúbrico feixo
,

E mais o outro
,
que he fempre

Pafto, do Abutre cruento.

Também do trifte Acheronte

O fórdido paíTageiro

Dos efpiritos na barca

Reprefentou com feu remo.

E mais de Ixiaó a roda

,

Em que o defgrãçado mefmo
Continuamente padece

Hórrido arrebatamento

;

Sobre a qual com. elegância

Executou hum conceito

Novo
,
primprofo , e digno

De :.reflexàò\, £> dé ^apreço : -

Que para exprimir ,- que a mefma

Tal ro.dà tinha: focego ,

Fez-lhe: huma- E.rinne encpftadá

,

Como attonita, jK>\eixo.
( ;
'/

Re-



Vieira Lusitano. 9
Reprefentando

^
que a caufa

De ter feu giro fufpenfo

,

FolTe a Fúria
>
que fervindo

Lhe eftava de impedimento.

Em fim de modo expreflado

Tudo
^
que fe eftava vendo

Daquelle Cantor á viftâ

Terem ceflado os tormentos*

Da mefma forte abrazada

Foi no Palácio dos Mellos
y

Que das Galveas faó Condes,
Outra jóia do Author meímo.

Era hum graõ Quadro , em que eftava

Reprefentado Perfêo

Galhardamente difpofto

Contra muitos combatendo

:

Na maõ direita o feu Arpen
Tinha com valente gefto,

E na outra o viperino

Rofto da Gorgona horrendo ;

Que a feus inimigos elle

Moftrava , aftuto querendo
y

^

Que ficaílem transformados

Portentofamente em feixos,

B Ou*



•io O insigne Pintor
Outros alguns já vencidos

Antes da viíta do fero

Saxifico roilo eftavaÒ

Extin&os no chaõ jazendo.

Alguns inermes amigos

Do vencedor Semideo,

De retirar-fe moftravaô

Seus olhos muito efcondendo.

Na Regia Sala fe via

Caprichofamente exprefíb

Da Meza Nupcial tombada

Tudo revolto
7
e difperfo.

íRetratou-fe o Lufitano

Do vitoriofo Grego

Na figura , como aufpicio

De feus futuros eventos

;

E fua Conforte amada

,

Que eftava èntaõ no Mofteiro

,

Introduzio na pintura

Mefma , com feliz conceito ,

Em huma Imagem fublime

Da Vitoria, que batendo

As grandes azas
3

eftava

Sobre o Heróe com requebro:
A



VíEÍKA LusiTANOé ÍI

A qual tinha huma grinalda

De louro na maõ > com geito

De collocalla do próprio

Retratado fobre o Elmo
;

Em fim tudo quanto havia

Naquelle Quadro eftupendo
,

Naõ fó dos olhos encanto

Era , mas do entendimento.

Quem íbuber o enthuiiafmo
1

Que anda á minha Mufa atinexo
*

Defculpará, que a Pintura

Entre em meu Canto primeifó.

Mas tempo he já que eu comece
j

OVflor do Coro noveno
5

A cantar fobre o AíTumpto *

Que bem te he já manifefto.

Sim , bella Erato , engolfarme

Nefte Oceano já quero

Hoje
,
que claro , fem nuvens

\

O Ar fe oftenta íereno.

Antes que algum Auftro venha
Perturbador turbulento

,

Que alborotando Anfitrite

Me- dificulte o progrefíb*

B ii P$*



i2 O insigne Pintor
Porém eu fó fem Piloto

No meu batel naõ me atrevo:

Das Syrtes fem ti me aíTufto

;

De. Scylla , e Caribdes tremo
,

Naõ das Sereas
,
que delTas

Me livrará o remédio

,

Com que delias fe livrarão

De UlyíTes os Companheiros.

Aflim deita fumma empreza

Minha , o profpero fuecefíb

Na tua viva luz confifte
,

Ne teu divinal governo.

Dá-me , oh fublime Camena,

Pois, eflicazes alentos

Para poder animofo

Sulcar taõ diíEcil pego.

Dá-me hum final de que attendes

A tanto requerimento
;

Que fem teu favor , a debii

Vela defatar naõ quero.

Oh fe eu tiver a ventura

De arribar ao teu ameno

Monte, e de colher hum breve

Raminho dos teus loureiros

!

Na©



Vieira Lusitano. 13

Naó temerei a tyranna

Força do que vai roendo

Sem ceflar aos próprios filhos,

No rol dos quaes triftes entro.

Felices dos dois Amantes
Também

5
porque defendellos

Talvez poderei das fombras

Opacas do efquecimento.

Nem n'outro eítylo me infpires

SenaÓ nefte íimples mefmo
y

Em que coftumo entreterme

Com meus Paftores fincéros

;

Quando no tempo da calma

Nas margens do rico Tejo
Nos acolhemos ás fombras

Dos álamos , e dos freixos.

Mas de Favonio já finto

Hditos, que me recreaõ

;

Já vou a vela foltando

,

Que o teu favor reconheço.

CAN-



14 O insigne Pintor

C A N T O I.

C Antarei pois dos infignes

Dois admiráveis Efpelhos

De hum firme amor , no qual ambos
Conformes refplandeceraõ.

Já de Amarylli , e Myrtillo
y

E já de Leandro , e de Ero

PaíTem da memoria todos

Os vãos encarecimentos

:

De Angélica , e de Medóro
,

E deEurydices, e Orfêo,

NaÓ fe recordem , nem cantem

Os fabulofos affe&os

;

Nem de Truel os Amantes
Decantados appareçaõ

A' viila deites
,
que eu hojç

Candidamente celebro,

E nos louvores daquelles

Mais, de que noticia temos,

Como Harpocrates
y a Fama

Ponha fobre a boca o dedo

;



Vieira Lusitano. 15-

Ouçaõ-me pois , fe poílivel

For , os confiantes penedos

Em vaõ do mar combatidos

,

Emblemas do que eu defcrevo.

Ouçaõ-me os mudos rebanhos

,

Que faõ a Protêo fuj eitos
,

Aquelles taes
,
que entre todos

De ouvir cantar fe deleitaõ

:

Que alguns delles fei que as vozes !

Moftraraó de ouvir attentos,

Se he verdade o que fe conta

Do claro Cantor de Lesbos*

Ouçaõ-me as Fontes , e os Rios
,

Que humanos já floreceraÕ

;

Que derretidos de amores

Li
,
que vem ao mar correndo*

Em fim , ouçaõ-me as Eftrellas

Benignas do Firmamento
,

Que poderão fazer gratos

Com feus influxos meus Verfos

:

Para que aquelles-, que ouvirem
As minhas vozes , naõ tenhaõ
Defprazer, antes lhe agradem,
À pezar dos defconcertos.

Affim



i6 O insigne Pintor
Aífim na minha difpofta

Domeftica Lyra pego
Para cantar , e já canto

,

No que promettido tenho.

E como he julto que eu cumpra
y

Pois devedor me confeflb
y

Já para dar a devida

Satisfação aífin entro,

Fidalgamente vivia,

Mais que illuitre hum Cavalheiro

Com huma nobre Senhora

Em fanto conforcio ledo.

Pois Filhos de feus felices

,

E geniaes Hymenêos
Houve logo j e depois duas

Meninas lhe fuccederaõ:

As quaes no grémio da Fada

Tutelar foraó crefcendo

Entre as infignes culturas

De feus paternaes defvélos.

Prodigamente inclinada

Quiz a Natureza os termos

Exceder nelías com ricos ,

E fingulares difpendios*



Vieira Lusitano. 17

Porém as Graças em huma
Delias perfeições chovendo

,

A diftinguiraõ de forte

,

Que era da Cafa o portento.
/

Em huma Quinta moravaõ
>

A qual fobre hum monte ameno
Da Boavifta lograva

Dignamente o epitheto.

Senhoreava em redondo

De abençoado terreno

Deliciofo, e fecundo

Notável efpaço extenfo.

Flora j Pomôna , e Vertúmno

,

Segefta, e Dioneo attentos

Profufamente a faziaó

Rica com feus largos feudos,

Aífim Minerva da planta

,

Que foi já feu alto invento
y

Grinaldas perpetuas fempre
Lhe eftava em torno mantendo^

Também Nayades perennes
Em abundância vertendo
Puras lymphas, lhe rendiaó

VaíTallagem em todo o tempo.
Frc*



18 O insigne Pintor
Frequentarão pois em efta

Quinta o decente recreio

De huma Paleftra jucunda
Doutos , e honrados fuj eitos.

Onde aíTaz refplandecia

Hum gentil Varaõ difcreto

,

Que dos iníignes Vieiras

Era lucceffor ingénuo.

Ditofo Pai de hum Menino

,

Que as Fadas lhe concederão

De honeftiflima Conforte

,

Das prendas de ambos herdeiro.

Achava-fe em fim na mefma
Quinta hum dia o Varaõ mefmo,
Em que de matérias varias

Praticavaõ no GongreíTo.

De habilidades tratando
,

De hum Sacerdote diíTeraõ

,

Que de Capellaõ daquella

Gafa exercera o emprego;

~E que da mefma huma planta

Dos illuftres Ayõengos
Maravilhofa fizera

Naturalmente por génio.
Execu-
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Executada com tanto

Primor y e efmerado aceio

,

Que a guardavaõ como jóia

De eftimaçaõ , e de apreçOé

A curiolidade a ponto

Nos cirçumftantes crefcendo,

Fez defejar ver aquelle

Taõ gabado monumento,
Appareceo finalmente

A tal obra; e com effeito

Naõ deímentio dos feus juftos

Louvores
5
que a precederão,

O Progenitor Vieira

Occafiaó aqui tendo
,

Fallou no feu caro Filho
y

Fez delle então parallelo,

Affim contou as pafmoías

Primícias; daquelle tenro

Abençoado Virgulto
?

Qye logo entrou fíorecendo,

JDiíTe
,
que eximido apenas

Eliç fe achara do berço

,

Naõ lhç efcapava parede
• Já do catyao para emprego.

Mil



só O insigne Pintor
Mil fantaíias, mil coufas

tlifcando
,
que ao penfamento

Parecia, que impoífivel

Podeflem vir4he occorrendo :

Que dos mimofos feus annos

Completaria o feteno

A quatro do mez que entrava

,

Eftando então em Setembro.

Mas que naquelles certames

Nas Efcolas coníuetos

Já fuperava os feus focios

Ganhando infinitos prémios

;

Pois as matérias ornava

De modo
,
que encantamento

Era em idade taõ tenra

O ver taõ a£Uvo engenho*

De cercaduras ornadas

Todas de lindos brotefcos

Com maripozas , com flores

,

Com mil bichinhos diverfos

:

E que pa/Tar naõ deixava,

Nem Saloia , nem Carreiro
,

Que naõ retratafíe á penna
,

Com feus bois , com feus jumentos;
Que
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Que de armas brancas armados

Debuxara huns Cavalleiros,

Por huma fó vez ter vifto

De Saõ Jorge o Eícudeiro.

Em fim requilitos delle

Expoz
y
que a todos defejo

Caufou de verem de tantas

Prendas taõ raro compendio.

Do defejofo Fidalgo

Lhe foi pedido a querello

Alli levar, quando áquelle

Sitio fizelTe regreíTo.

De lhe dar gofto promeflas

Lhe fez o Vieira mefmo

,

Também movido da própria

Paixaõ, do feu digno empenho.
Que os progenitores fempre

Dos próprios filhos defejaõ

Acreditar as virtudes

,

E celebrar os talentos.

Antes que o Sol oito vezeâ

Rodafle os campos ethereos ,

Naqúella Quinta os prezados

Vieiras appareceraõ.
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A vefpera do grão dia

Do
c
General dos excelfos

Santos Efquadrões celeftes

Para â função elegerão.

Levava o menor Vieira

Hum rolo dos feus defenhos

,

Que elle efcolhera entre todos

De mais brilhantes eíFeitos.

Antes que ao portal chegaflem-,

Deu fé delles hum Efcudeiro,

Que já prevenido andava

Sufpirando pelos meímos.

Logo lhe foi ao encontro,

Alvoroçado correndo

,

RefpecHvamente ufando

Feftivos- acatamentos*

Entrando foi o Vieira ;

Maior , levando os defenhos

Té onde eilava o Fidalgo

No apraíivel Congreííò.

Na coftumada ofíicina

Dos eruditos talentosy

Na divertida Paleítrá

De virtuofos . fuj eitos;

Da-
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Daqúella digna AíTembléa

,

Toda com grande feftejo

Foi Recebido , e honrado :

.Favores já confuetos.

O civil Criado em tanto

De jucurtdidade cheio

Para o quarto das Fidalgas

5 Foi levando o bom Pequeno

;

E encaminhou-fe , com elle

Pela maõ, até lá dentro

Aonde a Senhora eftava

No feu decente apofento

;

Que em companhia das fuás

Ayas occupava o tempo,
Ella também laborando

Em virtuofos empregos

:

Onde as Fidalgas Meninas
Ambas eftavaõ fazendo

Junto á fua Mai fevéra

Fios por divertimento

,

Para fe darem de efmola
Para os feridos enfermos
Do Hôfpital

,
quando por elles

Vinhaô os feus pregoeiros/ ft

Quan*



24 O insigne Pintou
Quando entrou , quando foi vifto ,

Pelo plauíivel feftejo

Ficarão bilros, e agulhas,

E fufos tudo fufpenfo.

Mas logo aos pés da Fidalga

Foi civilmente direito

A beijar-lhe a maó graciofa

No chão pondo o feu joelho.

Poz-lhe ella a maó pelo roíto

,

Gabou4he o galante afpeílo,

E mimofamente deu-lhe

Na direita face hum beijo.

Fez-lhe diverfas^perguntas

,

A que refpondeo em termos

Taes
,
que pafmou a Fidalga

De o yer affim taó efperto

;

E de hum contador
,
que tinha

Alli de marfim, e de ébano,

Extrahio de huma gaveta

Hum donofo brinco , e deu-lho

;

Que foi de prata huma figa

Dourada , nara que ifento

Sempre fofle de quebranto,

A á,ue os lindos faÓ fujeitos.^
Cora
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Com a própria maõ a Dama
Lha quiz collocar ao peito

Em huma cafa da veftia

Com feu laço mui gamenho.

Quem lhe diflera
,
que aquelle

Donativo fora expreflb

Significado , e aufpicio

De elle vir a fer feu Genro ?

Foi dos hymenêos futuros

Hum fymbolico argumento
;

Foi hum penhor da ventura

Com maõ dada para os mefmos.
Naquella uniaõ infígne

Daquelles ricos diverfos

Dois metaes , myfteriofos

Eraò os áureos amplexos.

Daqui o levarão logo

Onde ainda eftavaõ vendo
,

E contemplando naquelles

Seus papeis como portentos.

Nelles eftavaõ detidos,

Confiderando o talento

Que indicavaõ ; e anciofos

Já de ver o Áuthor defejaõ.

C A$
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As badaladas em tanto

Davaô da Luz no Convento

Meridianas , e todos

Se pozeraÒ de joelhos.

As Orações concluídas,

Levantaraó-fe direitos

;

Appareceo-lhes Francifco

Perante nefte comenos.

Fizeraó-lhe todos ála,

Moftrando-lhe acatamentos,

Galantemente confufos

Entre carinho , e refpeito.

Foi elle entrando , e foi logo

Todo airofamente attento

Beijar a maò ao Fidalgo

Com gentiliflimo geito.

Pelo domeftico , e rico

Trage de que o vio cuberto

,

Sem duvidar foi-lhe fácil

Promptamente o conhecello.

De pé cruzado formou-lhe

Sua mifura primeiro

;

Nem faltou aos circumftantes

Depois com dignos obfeouios;
Lo-
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Logo aqui fez que Acaílem

Admirados pelo acerto

Galante , com que deu conta,

Dos feus paíTos pinturefcos*

Com graô prazer o feu digno

Genitor eíte fuccefíb

Prefenciando , fe eftava

No caro
;
Filho revendo.

Deraô-lhe em fim mil louvores-,

Infindas bênçãos lhe derao
,

E annunciaraó-lhe , em íumitta
,

Os mais felices progreíTos*

Das mezas polias em tanto

Convocados ao recreio

Das viandas
i
forao todos

Ledamente concorrendo.

Já da decente abundância

Dos goftoíbs alimentos

Largamente os appetites

Se expreffavaõ fatisfqitos.

Ceifando, em fim , dos manjares

O copiofo procelTo
r

- Jucundamente os Fidalgos

Vao dedicar-fe ao focego,

CU Mas
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Mas antes que elles entraffem

No feu remoto apofento
,

Ambos os feus dois Meninos
Hum favor lhe requererão;

Que permittido lhes foffe
7

Que o Menino, que alli veio

De fora ^ todos com elle

Brincar podeflem lá dentro.

Concedida foi-lhe a graça
y

Sem fombras de impedimento

;

Mas com pa&o de guardarem

Quietação , e íilencio.

De boamente acceitarao

O partido
,
promettendo

( Coufa bem diíHcultofa)

De naõ faltar ao preceito.

Ambos pela efcada acima

Voando mais
,
que correndo

,

Foraò dizer ás Meninas

Dos Pais o confentimento.

Muito fe alegrarão ellas

,

Porque defejavaô vello

Mais a feu gofto
y
e fallar-lhe

Livres do materno pejo.
No
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Notável foi efte indulto

Pelo conforme confenfo

Da Fidalga Mai
,
que fempre

Negou taes confentimentos

;

Que nem feus próprios Sobrinhos

Párvulos já mais podera6

Tanto lograr , em virtude

Do feii recato fevéro.

Em toda a família fua

,

Levada de fanto zelo,

Defejava fe obíervalTe

Hum puro recolhimento

;

Mas he para crer, que o Fado
Quiz pôr o caminho aberto

y

E franco para os feus juftos

Inevitáveis decretos.

Já confirmados , e efcritos

Em feus volumes eternos

Para Confortes eftavaõ

Ignez, e Francifco eleitos.

Antes da tribuna havia

Hum quarto lindo
9
mui frefco

,

Que tinha huma tal varanda

,

Que era do pateo o refpeito.

Delia
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Delia debruçado todo

Foi o Morgadinho mefmo
Chamar Francifco por nofrie

Com diminutivo accento,

Ouvxo elle , e fem demora
Do quarto , em que eftava perto ,

Com feu veftido compofto

Foi fahindo , e refpondehdo.

Também dizer
,
que fubiíTe I

Ourio; e logo correndo

Obedeceo , e com feita

O feu primor foi acceito.

Náó o tinhaõ os Meninos

Vifto ainda
,
que no tempo

Que elle chegou, longe eftavaõ,

Mas da própria Quinta dentro,

Aflim que o viraõ , ficarão

Loucos de contentamento

;

Pois o que lhe tinhaó dito

Delle tudo acharão certo.

Fez elle ás duas Meninas

Fidalgas os feus primeiros

Encómios /depois a todos

Hum civil geral ohíequio,
Aqui
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Aqui os feus olhos logo

Naturalmente eícolheraõ

A mais gentil para terem

Nella defcanço , e recreio.

As famulas Raparigas
,

Que o pueril privilegio

Inda gozavaõ , contentes

Todas faltando vieraó.

Allím outras quaíi adultas
y

Que para ver concorrerão
,

De parte eftavaó fentadas

Celebrando os cumprimentos

,

Para brincar , a Francifco

Alegre oflferecimento

Fizeraõ todos , e délle

Com graõ prazer foi acceito.

DiíTe-lhe então a mais linda

Das duas
y
que elle

,
querendo

,

Para brincar fe pozeíTe

Defafogado, e ligeiro.

E como os Meninos ambos
Logo em veftia fe pozeraõ,
Huma das Ayas maiores

Pegoa nelle , e fez-lhe o mefmò.
Def-
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Defpido da cafaquinha

Ficou airofo naó menos;
E quando o defpifTem todo

y

Fora hum Cupido perfeito:

Que no feitiço dos olhos

Efcufava os inftrumentos
,

Com que figurar coftumaó

Aquclle aíTás menos bello;

E lhe bafhva, e fobrava

Dos anellados cabellós

O próprio áureo thefouro

Para feu rico adereço.

Nem pela falta das azas

Lhe notariaõ defeito

,

Se he que ellas faõ de inconftante

Amor final manifefto

:

Mas no refolver qual jogo
Prefeririao, perplexos

Entre os votos vacillavaô
y

Porém naô muito eftiveraó
;

Que dos dois Manos meninos

Determinou o mais velho

,

Que da cabra-cega fofle

O que jogalTem primeiro
;
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E para ver qual houvefTe

De fer que entraíTe no meio
Vendado , deu por arbítrio

>

Qae, por forte folTe eleito.

Lançarão dentro de hum vafo

Idóneo para o intento

Huma maò cheia de puros

Feijões brancos , e hum fó negro.

Cahio a forte no próprio

Arbitrador do invento,

Que foi no mefmo Morgado ,-

E executou-fe o decreto.

Tirou elle da algibeira

Seu próprio cândido lenço
;

Ataraõ-lho pelos olhos

,

Ficou fem luz como cego.

Entrando a brincar , eítavá

O vendado muito attento

Para lançar mao daquelle

,

Que lhe tocaíTe , e colhello;

Daqui dalli perfeguido

Era de todos a tempo
y

Que alcançar nenhum podia
y

Por mais que andafTe ligeiro.

Po-
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Porém das duas Meninas
A maior chegar querendo-
Para tocallo , topou-fe
Com elle por contratempo.

Ficou deftinada logo
A fe vendar ; do fucceflo

Defprazer teve Francifco

,

Molhando feus fentimentos;
E de hum foberano impulfo
Movido , foi requerendo

,

Que daquella lei taes olhos
FolTem totalmente ifentos

:

Que fe executâfTem nelle

Antes aquelles decretos

,

Generofamente á venda
Seus olhos offerecendo.

Alcançou elle o defpacho
y

De que ficou fatisfeito
;

Vendado foi promptamente
,E collocado no meio.

Mas em quanto elle cumpria
ElTe jocofo preceito

,

ViráÔ da Menina os lindos

Olhos lagrimas vertendo,

Cau-
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Caufou novidade , e fuíto

Entre o pueril CongreíTo,

E perguntaraõ-lhe a caufa

Daquelles triftes eíFeitos.

A refpofta foi
,
que aquelle

Jogo lhe caufava tédio

;

Que fe praticaíTem brincos,

Que naõ foíTem taõ groíTeiros.

Porém o gentil motivo

Do feu defcontentamento

Efcondeo ella, nem houve
Quem foubeíTe percebello.

Nao diífe
,
que o generofo

Seu coração foffrimento

Naõ pôde ter, que o Vieira

Penajfle por feu refpeitò.

Quanto admirável procedes

O' digno Amor nos fujeitos^

Que para credito efcolhes

i Do teu fingular império !

Defvendado incontinente

Foi Francifco , e logo deraó

Ordem a fe divertirem

Com outros jogos diverfos.

Foi
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Foi o Menino fegundo

Entap aqui o primeiro

,

Que arbitrou
,
que o doce jogo

Se jogaíTe dos amplexos.

Procuraraõ-fe os junquinhos
,

Promptamente apparecerao

,

SentaraÕ-fe em roda todos

Myfticamente os dois fexos.

Difpozeraõ-fe dobrados

Aquelles jundos ao meio r
Exceptuando alguns poucos

$

Que fe incluirão' íingelos

;

Que eftes eraõ para aquelles

,

Que ficariaó folteiros
y

E os outros para formarem
Os pueris cafamentos

;

E concertando^lhe as pontas

Muito iguaes hum dos pequenos

Dois Irmãos
y
offereceo-as

7

O feu reftante efcondendo.

Pegou cada qual naquella

,

Que por forte á maò lhe veio
;

Largou nifto aquelle os juncos

Todos
y
que tinha fujeitos.

Si-
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Sahio a maior Menina

Vinculada pelo acerto

Da ventura com Francifco

Por hum dos juncos inteiros.

LançaraÕ-íe os tenros braços

Logo , e dos roftinhos nédios

As frefcas rofas unirão
y

E os vivos rubins dos beiços.

Rondava Amor inviíível

,

Porém qual Argos defperto,

Como caçador perito

Atraz daquelle momento.
Aílim que o vio opportuno

,

Lançou por entre os dois peitos
y

Naquelle inftante juntinhos
>

Hum dos feus raios ardendo.

Huma flecha digo de oiro

Puro, que em feu facho accezo

Tinha enfogada > efperando

Para o deftinado emprego.

Communicou-lhe igualmente

Naquelle ponto os incêndios,

Que defde tal dia foraó

Cada vefc mais em áugmento.
Re-
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R.epetio-fe o jogo em tanto

,

Da mefma forte , e do meíífjo

Modo íáhio: foi notável

O fortuito fucceflb.

Foi variável nos outros

A fortuna , mas a eito

Três vezes foi de Francifêó

Aquelle acontecimento.

Em fim neítas meninices

,

NeAes pueris folguedos

Gozavaó todos brincando

Seus preciofos momentos.

Divertio-fe Amor zombando

Entre os mais , fá teve empenho

De avaíTallar mui deveras

Seus dois mimofos taó cedo.

Chegarão em tanto as horas

De pôr as folganças termo:

ChamaraÓ-íe os dois Meninos

Aos eftudos confuetos.

Defpedira6-fe huns dos outros

Com feus iguaes fentimentos t

De que o prazer em que elkvaó

, DuraíTe taó pouco tempo*
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Defceo Francifco , e na fala

Vaga de recebimento ?

Com a Fidalga encqntrou-fe

,

Mãi do feu recente Obje&o.

Sufpendeo-lhe a mefma os pálios ,

E com louvores íincéros

Lhe declarou de haver vifto

Já feus notáveis deíenhos

:

E que por iflb queria

Lhe fizeíTe para certo

Bordado logo hum debuxo,
Em que apuraíTe o engenho;

Pois hum rifco
,
que lhe tinhao

Promettido para o meímo
Fim

, já tardava , e fuppunha
Lhe naó chegaria a tempo :

E foi com elle
y
onde eftavaQ

Em baftidor extendendo

Veludo azul as Criadas

Para hum primorofo arreio.

Para hum xairel de hum fojrmofft.

Bruto Cordovês foberbo
,

Em que devia a Ficfalgct

Appareçer ifum feftejo,
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Naquelle quarto moftrou4he
A Senhora huns azulejos

Dignamente hiftoriados

Por artífices Flamengos.

Havia huns vafos galantes

De flores por entremeios

Dos eíTenciaes afiumptos

Naquelles frifos expreflbs,

DiíTe-lhe ella
,
que hum daquelles

Queria , nem mais , nem menos

,

Em hum papel
y
reduzido

A' proporção mais pequeno
;

E que dos mefmos lavores

Dos taes prototypos frefcos

Lhe armaffe huma cercadura

Larga quaíi quatro dedos.

Com íingular confiança

Delle foi ò aíTumpto acceito;

Naò lhe caufou tal empreza

Género algum de receio.

Deufe-lhe o papel cortado

Logo pelo molde certo,

E nelle já balizadas

As margens \ è iiíàis o mèió

;

Par*
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Para que naõ excedefíem

Dos allínalados termos.

Nem as folhagens do vaio,

E nem da orla os floreios.

Affim também lhe advertirão,

Que para o tal miniíterio

Nada fizeíTe confufo,

Bem que figurafle enleios.

Capacitou-fe Francifco

De tudo o que lhe diíTeraÒ

,

Como fe Artifice foíTe

Dos mais verfados , e efpertos,

Promptos em huma banquinha

Lhe apreftaraó inftrumentos

Para rifcar j também prompto
Proporcionado efeabêllo.

Daquqlle dia o reftante
,

Até que o Sol efcondendo
Se foi , occupou na obra

,

E deu goflx> o feu compeço.
Empregou elie na mefma

Quaíi dois dias e meio
;

Porém fahio vi&oriofo,

Fez com feus lápis poxeentos;
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Louca ficou a Fidalga

De contente , enlouquecerão

Da inefma forte as que haviaõ
1

De executar o defenho

;

Que a feu lindo Author prefente

Parecia que comello

Todas quizeíTem de gofto
y

Dando-lhe infinitos beijos.

Teve o bom Vieira a gloria

Dç 'V-er do Filho dile&o

Taõ dignamente applaudidos

,S,eus gratos merecimentos.

Três :dias depois ainda

Se .demorou y comprazendo .

A?
s inftancias do Fidalgo

,

Dignas, dé agradecimento

;

Nos quaes teve o regozijo

De andar equeftre correndo

Com dignos Sócios á caça

Divertida, dos coelhos

,

Que em grande- copia os havia

Por entre aquelles oireiros

Circumvifinhosyxkquella

Quittèa acceíToriog terrenos;



Continuavaõ-fe em tanto

Entre os Meninos os meímos
Jogos pueris ., naquelles

Da féfta breves momentos*

Já nos dois Peitos amantes

Aquelles corações tenros

Innocentes começarão

A padecer feus tormentos.

Já defejavaõ de andarem

Juntos j de feeftarem vendo
Sempre , fem faber a caufa

De tao íeníiveis effeitos.

Chegou em fim o difpofto

Prazo do dia terceiro

,

Em que forçoíbs deviao

Fazer-fe os apartamentos.

Porém naó quiz o Fidalgo
>

Movido de puro affe&o
,

Confentir fenao que foífe

De tarde o defpedimento*

Aflim fe fez
;
que era jufto

De fer todo fatisfeito

Seu gentiliííímo gofto

,

E civiliílimo empenho* ^
Dii TS/b$
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Mas de manhã mandou elle

Com graciofo cortejo

;

Que da Quinta fofle hum moço
A tranfportar hum carreto

,

Que era das mais excellentes

Uvas dois formofos ceftos

,

E huma decente condeíTa

Provida de óptimos peros

;

E que o conduziíTe a cafa

Do Vieira
, precorrendo

Delle a ida , e lhe levafle

Da caça o feu quinhão feito.

Tudo executou fem falta

O diligente mancebo

Com fervorofo cuidado

Pela certeza do premio.

Aquelle dia os Meninos

,

Que eftudavaõ , obtiveraô ,

Que fofle todo de graça,

Totalmente de fueto.

Com jucundidade fumma
Paliarão todos o tempo

,

Aflim pequenos
,
que grandes-

Nos gratos divertimentos.
Mais
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Mais largamente na meza

Recreando-fe eftiveraõ

;

Por defpedida os limites

Coftumados tranfcendendo.

Allim brincarão mais foltos

Também os Párvulos mefmos

,

Toda a manhã, toda a tarde

Sem defcanço , fem focego*

Já fe via o Sol naó longe

Dos occidentaes feus termos

Para eíconder o feu áureo

Brilhante coche , ir defcendo.

Deu-fe ao pequeno Vieira

Recado / de què era tempo

Já de partir, e o chamava
Seu Pai para efte effeito.

Grande pezar nefta nova

Os Meninos receberão

;

Amargurarao-fe todos

De magoa , de fentimento.

Ignez aqui mais Francifco

Ambos logo prorompendo
Em fogrimas , e foluços

,

Na dor aos mais excederão.
Naó
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Nao houve quem reparaíTe

• Neftes chorofos exceííbs:

Por naturaes da.puericia

Naturalmente os tiveraó.

Mas de princípios mais graves

Nafciaõ, que de ligeiros
y

Aquelles íinaes
y
aquelles

Nao conhecidos effeitos.

Fizeraõ-fe as defpedidas

Em fim com gratos cortejos ,

Reciprocamente honrofos

,

Com mil offerecimentos.
.

Aqui unanimes todos

Os de Cafa intercederão y

Que o Vieirinha tornaíTe

Mais vezes a comprazellos.

Jucundamente promeíTa

Lhe fez o Pai de trazer4ho

De quando em quando naquelles

Próprios feriados tempos.

Foi applaudido com grande

Prazer o promettimento

;

E apartando-fe , rogarão

Huiis a outros bens immenfos.

:

Graa-
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Grandiílímas faudades

De li os Vieiras deixaÕ

;

Mas também faõ excellivas

Da mefma forte as que levaô.

Finalmente á própria cafa

Chegarão os dois a tempo
,

Que a Luminária çelefte

Maior fe eftava eícondendo*

Elles acima fubindo

,

rE a Conforte y e Mai correndo

De contente , adiantou-fe

Quanto pôde a recebellos.

Logo no féú caro Filho

Pegou ^beijando-lhe o bello

Rofto ,' lágrimas chorando
y

Porém: de contentamento-

Perguntou4he o que fizera

Na Quinta ? fe o receberão

Com carinho? e fe brincara

Sem cohimetter defacértos ?

Deu-lhe de tudo elle conta;

Naõ rdeixou no efquecimento
Coufa alguma ; fó no jogo
Naõ boquejou dos amplexos.

Jufti-
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Juftificou-lhe goftofo

Seu Pai o procedimento
y

E que por elle naquella

Quinta ficavao morrendo,

Saõ á Virtude os louvores

Meiifluos incitamentos

Para fazer que fe empenhe
Cuidadofa em merecellos.

Repeti raõ-fe eftas mefmas
Funções mais vezes nos tempos,

Que faõ próprios para o gozo

Dos allivios, e recreios.

Pelo Natal quando ardem
Nos lares os trafogueiros

Na diverfaó dos maguftos

Entre os brazidos accezos

;

E naquella Eftaçaõ quando

Flora prepara os pafleios

Com alcatifas cheirofas

Dos favonios tapeceiros

:

Àflini também pelos dias ,

De cujos nas noites deitaõ

Foguetes mil os devotos
?

E barris de alcatrão queimaó.
Para
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Para feftejar o Santo

,

Voz clamante do Deferto

,

E mais o que tem as grandes

Chaves do celefte Reino
;

Que ambos eftes , e o bemdito.

Prote&or contra os incêndios

Solemnemente naquella

Quinta feítejados eraõ.

Porém naquellas vifitas

Frequentadas , tendo augmeatos
A confiança , com ella

Hia fempre Amor crefcendo.

Já nas aufencias fentia

Cada qual delles no peito

Das faudades tyrannas

O rigorofo tormento.

Já , já proyavao das mefmas
Os exceflivos eíFeitos

No coração
y
pelas anciãs

Cruéis que hiaõ padecendo.

No refpirar , as entranhas

De ambos , como eftremecendo
,

De quando em quando attrahiaò

Interrompidos alentos.

De
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De ambos feus lindos femblantes

Se viaô já mais desfeitos;

Porque de Amor já fentiaõ,

Bem que doce , o grave pezo.

Com tudo j naõ defcançava

O fieira de ir fazendo

Nos pinturefcos eftudos

Maravilhofos progrçíTos.

Naõ permittindo
,
que o próprio

Lápis cefTafTe hum momento *

De fe qcercitar , feguindo

Sempre feu norte direito. 5

CANTO IL

Jjj M taírto, a que nem nas azasy-L

Nem nos lábios tem focego,

Já de Francifco augmentando
Hia O nome com feus çccos.

E nos domicílios breves

Naõ parando , ou naõ cabendo
7

Já dos Palácios fe ouvia

Retumbar, nos áureos te&os. : -

Che-
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Chegou finalmente, aonde :

Hum preclariflimo Génio

Refplandecia fublime

De immenfas virtudes cheio.

Sim, fim chegou aos ouvidos

Daquelle óptimo Exemplo

,

Das liberaes nobres Artes

Mecenas fempre indefeííb.

Daquelle Heróe generofo , ^

Para o qual eu naõ regendo

c Digno clarim, lhe confagro

Meu refpeitoíb filencio.

Direi fó que foi de Abrantes

Aquejle Marquez primeiro
y

Que tarde haverá fegundo
>

Por, muitos que lhe fuccedao.

Aquelle infigne, que a tantos

Seus,nimios merecimentos v

Somente a própria Virtude

Fokfeu digniífimo premio.

Tendo pois eile noticia

Do párvulo, que no grémio
Da tenra idade avultava y

Fi58. .prjQCUfalio
,
quiz vellò.

& "Naõ
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Naó foi mui diíKcultoíb

Achar-fe, bem que pequeno,
Que como preciofa pedra
Tinha o vulto em feus reflexos.

Sim quaíi pedra preciofa

,

Que abrilhantada nafcendo

,

Sem ter dè tofca os eclipfes
Logo moftrou luzimentos.

Nem de menino perdido
Foi efte defcobrimento

,

Mas fim de hum thefouro achado
Entre limites eftreitos

:

Que refulgia naquelles
Puros abbreviados termos

,Em que a fortuna o pozera
Com feus impulfos adverfos.

Foi conduzido á prefença
Daquelle Efpirito egrégio,
Favorecido das Fadas,
Que entaõ valer lhe quizeraõ.

Quatro debuxos fomente
Levava idos mais corre&os,
E apparatofos , e puros

,

Que entre todos fe . efcolheraõ'.

A
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A grave Oração no Horto

Era hum
1
outro Saõ Pedro

Chorando ; e a Magdalena
Penitente era o terceiro.

Hum Saõ Jacobo a cavallo

Perfeguindo os Agarenos

Era o quarto ; e efte era

O melhor, e o mais moderno,

Eftava o Fidalgo iníigne

No feu gabinete interno

Delineando huma planta

Para hum edifício Régio
;

Pois todas as circumftancias

De ÍIngular Archite&o
,

Como entaò era notório

,

PoíTuía em gráo fupremo.

Aflim que teve a noticia

,

Largou feus áureos ponteiros j

Levantou-fe, e fahio logo

Ledamente a recebello.

Depois daquelles colloquios

,

Que podem íuppor-fe idênticos.

Lançando maÕ dos debuxos

Enrolados
, poz-fe a vellos.

Saõ
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Saõ indizíveis aquelles

ÉíFeitos ji que lhe fizeraÔ
;

Mas dignamente o dizia& .

Seus olhos no movimento.
Das fobrancelhas nos arcos

Se lhe eftavaõ conhecendo
De quando em quando os indicio»

De admiração manifeftos.

Depois de os ter contemplado^
Em louvores prorompendo.
Perguntou fe elle queria

Ter da Pintura o emprego?
Abaixou. Francifco os olhos

>

E confufo enrubecendo
t

Ficou totalmente mudo
Sem articular hum verbo»

Mas o Marquez penetrando

A: caufa do feu íilencio
,

Fez õtanto., que elle podeíTe

Fallar fem tamanho pejo.

Intercedeo dignamente

.Do Progenitor idifcreto
*

Faculdade para ò Filho ,

Se declafaf fem receio- ;•-' '-

í . :. EntaS
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Então efte a voz foltàndp r

Todo fubmiíTo y e mòdefto^.

ConfeíTou fer totalmente

Para a Pintura propenfo.

AíTás o diziaõ tantas

Producções do feu talento
;

Porém com tudo precifo

Foi eonfelTallo elle mefmo.
Allim talvez nos deli&os

Também os Juizes re£fcos

,

Sem que o réo de própria boca

ConfeíFe , naõ fentenceaó.

Ifto baftou : logo aquelle

Fervorofo Entendimento
Difpoz de tal modo tudo

,

Que confeguio feus intentos.

Para conduzillo a Roma,
O feu fublime refpeito

Dos Progenitores foube

Obter os confentimentos.

Pouco naõ fe£
;
que daquelles

Era d legitimo intento

Difpoirihe o feu património r

Dedicallo ao Presbyterio.
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Já do feu graõ Soberana

Eítava o Fidalgo mefáio
Para o Caducêo honrofo
Da fagrada Cúria eleito.

Porém como fe ignorava

Da difpofta ida o tempo
>

Fez que Francifco utilmente

FoíTe empregando os momentos.
De feu Tutelar efcudo

A 5 fombra entretanto attento,

Foi formalmente eftudando

Da Pintura os elementos,

Debaixo da difciplina

De ProfeíTor neífes tempos

Da melhor nota , baftante

Para os feus paflbs primeiros.

O qual noticia das letras

Dos Efcolafticos tendo

,

Fez que também profeguindo

Delias foífe os rudimentos.

Aílím repartidas foraõ

As horas entre os diverfos

Dois excellentes eftudos

InceíTantemente alternos.



Vn irá Lusitano. £7
Mas fempre nos da Pintura

Brilhava mais
,
propendendo

Para ella com mais vivos

,

E doces incitamentos.

Em poucos dias deu conta

Facilmente dos compeços

,

Que muitos achaõ pezados,

Mas elle os achou ligeiros.

Naquellas linhas primeiras

Debaixo já de preceitos

,

Logo formando foi jóias

Do lápis ao movimento.
Olhos , orelhas , narizes,

Bocas , mãos , e pés , he certo

Que raras vezes
y
fjagunda

Vez foi preciíb fazçílos.

Que nos feus traçosj feguros

De emendas naó f carecendo
,

Hia os feus degráos fubindo

Livremente fem tropeços.

Aflim na terra efcolhida

Gorre o firme arado re£lo
r

Sem que embaraços encontre

Formando bem os feus regos.
R A
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A capacidade vifta

,

Naõ quiz o Meftrè detello
;

Coufas' lhe foi dando logo
De mais relevante pezo.

Encarregou-lhe huma copia

Do celebre Ciro Ferro

,

De huma Imagem do graõ Santo

NoíTo
,
que de Pádua appellaó.

Teve por feliz annuncio

Começar pelo Teu mefmo
Patricio , de fantidade

O mais decantado Efpelho.

Luzio Francifco de modo
Naquella obra

,
que o mefmo

Seu Direétor gloriou-fe

De lhe naó achar defeitos.

De Ticiano, o famofo

Martyrio de Saó Lourençd

Também copiou da mefma
Sorte com igual acerto.

Depois difto vários outros

Tranfumptos mais forao feitos

Pelo feu lapts aftivo

,

Que ouro eftava promettendo.
A^ ^

Po-
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Porém das emp rezas huma

,

Em que brilhou com exceíTo
y

Foi o notável de Rubens
,

Triunfo do Sacramento*

Ultimamente a coroa

Daquelles feus monumentos
Primitivos

y
foi Saõ Paulo

y

Quando expoz o Ignoto Deo
Do graõ Rafael de Urbino

,

ExpreíTado em hum profpe&o
Maravilhofo

i
notável

,

De infindas figuras cheio

:

Obra, que aquelle preclaro

Pintor colorío a frefco

,

Do Vaticano nas falas
y

Onde produzio portentos*

Dava o fiel Debuxante
Tal gofto com feus defenhos

Ao feu Mecenas
,
que em todos

Gozava delle ter prémios.

Amor naó ceíTava em tanto

De fomentar os impreíTos

Golpes de Ignez, e Francifco

Em feus amorofos peitos.

Eii En*
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Em cada qual delles era

De fe aviftar o deíejo

Tanto
y
que de faudades

Ambos fe hiaõ desfazendo.

Mas o que havia de novo

Sobre Franciíco , a refpeito

D'elle ir a Roma
, já tudo

Na Quinta eftavaõ fabendo

;

Que delia o Feitor paliando

Por cafa do Pai do mefmo

,

Tudo íbube , e logo os Amos
Por confequencia o fouberaõ.

Já defejavaõ de dar-ihe

Os parabéns do fucceflb

;

Naõ Dona Ignez
,
que o fentia

,

Da grande aufencia tremendo.

Vinha-fe chegando aquelle

Oitavario , em que funeftos

Daõ facras bocas de bronze

Brados com linguas de ferro.

A feu Pai pedio Francifco
7

Que elle quizeffe ao recreio

Da mefma Quinta levallo

Naquelle fanto
7

e bom tempo.
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Jucundamente á propofta

Petição deu elle aíTenfo

,

E fe diípoz com feu gofto

A lhe cumprir os defejos.

As permifsões
y

e os indultos

Com ciyildade
y

e refpeito

,

Aílím do Marquez benigno

,

Como do Meftre fe houverao.

A vefpera
?
em fim \ do dia

De Todos os Santos veio
,

Que parecia daquelles

Dias de Verão ferenos.

Em dois cavallos
j
que eftavaô

Já prevenidos mui cedo
y

Para o Bom Nome partirão

O Pai , e o Filho dile&o.

Efte em hum rocim caftanho

,

Abbreviado gallego

;

Aquelle em hum generofo

Leal andaluz murzélo.

Contentes vaõ elles ambos

;

Porém faõ muito diverfos

Seus fentidos ; difFerentes

Saõ os cuidados que levao.
Natu-
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Naturalmente a bom paíTo

Quaíi o caminho fizeraõ

Todo fem Sol , aíliftidos

De hum ar brandamente freíco.

Nem chegou Febo a dourallos

Senão para lá do meio

Daquelle Olival formofo

Chamado de Saõ Lourenço;

Do qual lhe ficava o lítio

Já do Bom Nome bem perto

,

Que tudo ifto acceflbrios

Da óptima Quinta eraó.

Ultimamente chegarão

A' mefma , o portal aberto

Acharão já, mas o pateo

Ainda eftava em fílencio.

Dos brutos leaes defcidos

Que foraõ os Cavalleiros
,

Em hum poial fe fentaraõ

,

Porque bater naò quizeraõ.

Da fala , entre tanto , a porta

Se abrio da parte de dentro
,

E no mefmo inftante todos

Daquella vinda fouberaõ.
Que
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Que a Famula, que fazia

Entaõ yezes de Porteiro,

Aílím que os vio r voltou prompta
Quaíi voando a dizello.

Grande prazer efta nova

Caufou
,
porque appetecendo

A mefma viíita eftava

Toda aquella Gafa em pezo.

Logo o Feitor
, que os amava

,

Aílim que os fentio
., lhes veio

Com civildade jucunda
Facilitar o ingreíTo.

Pela mefma fala entrarão

Para outra , em que attenderao
,

Que os bons Fidalgos furgiíTem

Do feu pacifico leito.

Appareceo promptamente
Hum diligente mancebo

,

Que dos dois cavaLlos conta

Tomando r foi recolhellos.

Mas que alegria, e que gofto
Naõ teve o coração tenro
Da nobre amante Menina

,

Quando a tal nova lhe deraó !
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Já, já quizera ir em bufca

Do feu Amor ; e fe o medo
Da Mai nao a reprimifle

,

Ninguém o vira primeiro.

Da mefma forte o Querido
Também eftava fervendo

Já por defcançar os olhos

No feu adorado Obje&o.
Poucos inftantes tardarão

A vir grandes , e pequenos
Fazer aos Hofpedes honra

Com feus urbanos cortejos;

Reciprocamente todos

De feu prazer os exceffos

Significarão feftivos

A civildade exercendo.

Alli por gofto as noticias

Ouvir de novo quizerae
,

Individuadas pelas

Bocas dos Vieiras mefmos.

Narrarão eftes os paíTos

Todos , tudo por extenfo

Com pontualidade foraõ

Diftinttamente dizendo.
Ceie-
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Celebraraõ-lhe os ouvintes

,

Que eftavaõ todos attentos
,

Aquelles fauftos prelúdios

,

E mil parabéns lhe deraó.

Porém Dona Ignez ouvindo

Certificar o projecto

Do feu Francifco ir a Roma
,

Foi-fe logo entrifíecendo.

Apenas pôde a Menina
Gentil o defprazimento

Diííimular, que os léus olhos

Quaíi o eftavaõ dizendo.

Quizera já, mas occuita,

Fallar-lhe n'um penfamento f
Que Amor di&ado lhe havia

Da grão viagem a refpeito.

Ideas mil lhe apontava

O meímo Amor engenheiro
y

Para lhe poder , fem fufto

,

Communicar o fegredo.

Em tanto aquelles mais graves

Ouvintes já fatisfeitos
y

Para que os Hofpedes foíTèm

Defcançar, vénia lhe deraõ.
Dos



66 O insigne Pintor
Dos concorrentes menores

Foi-fe a turba desfazendo

,

E cada qual acudindo
Foi aos próprios miniíterios.

Da meíma forte tratados

Foraó, como d 'antes eraó ,-

Os dois Francifcos naquella
Cafa pelos modos mefmos.

Mas o pequeno Vieira
,

Já pequenino naõ fendo

,

Nao foi brincar como d'antes

Com as Meninas lá dentro

;

Que da innocencia os feus annos
Felices paflado havendo
Na confiança minguantes
Tinha , ou crefeentes no pejo.

Similhantemente á bella

Ignez já de impedimento
Para o tratar lhe ferviaó

Da doce idade os augmentos.
Na liberdade fentia

Já muita parte de menos
,

Hia-lhe aquella faltando
y

Por ir nos annos crefceiído.

Am-
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Ambos de dois igualmente

Aquellc rigor acerbo

Padeciao ; huma mefma
Qualidade de tormento.

Daquelle Oitavario fiebil
,

E fanto , aquelles primeiros

Dois dias paíTaraõ triítes

Os pueris vivos génios:

Que os dois germanos Meninos
A feus eftudos attentos

7

Tanto lugar como d'antes

Naò tinhaõ para o recreio.

Mas finalmente rogando

,

Logo licença tiveraõ

Para poderem as tardes

Gozar nos divertimentos.

Tal permifíaõ concedida

JLhe foi aqui em obfequio

Do mefmo amado Francifco

Durante o folemne tempo*
Aílim confolados todos

Se aproveitarão , fazendo

Mil traveíTuras galantes
,

Huma das quaes contar quero.
Pari
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Para levar hum recado

Preparando o feu jumento
ViraÓ que eftava da Quinta
Hum ruitico antigo Serro

:

Que por hum deíaftre havia
Ficado com tal defeito,
Que fempre tinha o pefcoço
Torto fobre o lado efquerdo.

Chamavaô-lhe o Pefcocinho
, \

Mas o feu nome era Pedro

,

E delle contavaõ muitos
Galantiífimos fucceíTos.

Repararão todos nelle,

Por andar rofnando efperto

;

Que quanto mais agaftado

,

Mais graça tinha o tal Velho.
DiíTe o morgado Menino

:

Quem me dera o bom do gebo
Retratado, mas que foífe

Com lápis de carvoeiro ?

Se naõ defeja mais que iflo

,

Lhe difle entaô comprazendo
Francifco , eu lhe darei gofto

,

Carvão por aqui bufquemos.
Lo-
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Logo o Menino fegundo,

Quadrando-lhe o penfamento
^

Foi rebolindo bufcallo,

Veio voando trazello.

Deparou-lhe a forte a ponto

A parede de hum palheiro

Immediato
,
que eítava

Embranquecida de frefco.

Pegou Francifco naquelle

De páo queimado fragmento

Para fazer o Retrato
i

Porém achou-fe perplexo;

Porque querendo exprefíallo

Sobre o bruto de Sileno
y

Naõ alcançava na altura

,

Carecia fupplemento.

Porém logo da poufada

Próxima dos Liteireiros

Se lhe deparou hum tanho

,

Que lhe fervio de efcabéllo.

Subio acima da leye

Peanha o grave Portento

De habilidade , á faceta

Obra dando já comoeco.
Foi
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Foi com cuidado a cabeça

Do ridiculo Labrego
Formando , dando-lhe á ponto
Da orça o feu próprio geito.

Nas primeiras linhas tanto

Se foi logo parecendo
y

Que até ralhar parecia

O pintado Rabugento.
Poz-lhe á cabeça hum galante

Seu coftumado fombreiro

Esfarrapado nas bordas

Com jocofo defmazello.

Sobre o brutinho zurrante

O fez , como que torcendo

Se eftivefle por chegar-lhe

A's ancas hum garaveto.

Ficou em fumma de modo

,

Que para o ver concorrerão

Todos de cafa ; e de fora

Baftantes vieraõ vello.

Quem naõ pafmará, que tanta

Força quatro rifcos negros

Para enfeitiçar a gente

De qualquer esfera tenháõ ?

Teve
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Teve louvores , e applaufos,

Mil vivas teve por premio

Seu gentil Author graciofo

Pelo enthuíialmo lépido.

Jucundamente o Fidalgo

Solemniíbu prazenteiro

Perante a própria familia

, Do lindo Vieira o génio.

Progenitores ditofos

,

DiíTe , aquelles que á luz deraó

Tal Filho
,
que nelle juntos

Honor teraõ^ e proveito !

Se o Ceo permittir, que torne

De Roma com bom fucceíTo
>

Talvez que da nofla Ermida
Elle nobilite o te&o.

Ouvio Dona Ignez aquelles

Juftos louvores íincéros

Para maior incentivo

De feus conftantes defejos/

Aprovei tou-fe a Menina
Gentil dos inftantes ledos

JPara o feu premeditado

Profundo requerimento.
Ha-
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Havia na Cafa hum raro

Papel , em que eftava expreflb

Pintado hum galante jogo
De labyrintho com geitos.

Como hum corredor feguido

Em caracol era feito

:

Ser parecia huma planta

De extravagante Àrquite&o

:

Toda de iguaes numerados

Diftinftas repartimentos

,

Que em muitos delles havia

Seu jeroglyfico dentro
;

De fortes huns , e de azares

Outros tinhao íinaes certos

,

Entre os quaes também fe achavaô

Muitos de género neutro.

Finalizava efta ferie

De repartidos canteiros

Em huma faleta ovada

Sufficiente no meio
,

Onde fe lançavaõ dados

;

E conforme os pontos eraõ
>

Aííim no lugar cahiaõ^

Que indicava pena , ou premio.
Jogo
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Jogo da Oca chamado

Era o tal brinco eftrangeiro
,

Que o nlefnlo he que do Gan£o
5

Se em Portuguez o diífermos.

Fallou Dona Ignez no Jogo
À feu nobre Pai ^ dizendo

Que defejava huma copia

Delle* havia muito tempo

:

E vifto alli terem prompto
Quem poderia fazello

,

Se dignaífè de empreftalloj

E naõ tiveffe receio

;

Que do papel o refguardo

Por fua conta correndo

Fioaria^ e defcançalTe

Sobre o feu bom tratamento
5

Ê que licença lhe déíTé

Para poder ella vello

Fazer
5

e que defejavaó

Seus Manos todos ò mefoiOk

Ifto lhe difle cóm modos
Melifluos tanto * e taõ meigos

y

Que do Pai benigno obteve

Quanto lhe foi requerendo.
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À meima Mai com tal goíto

Neíta permilTíô conveio
,

Que mandou por4he hum bofete

Acolá para o intento.

Mas foi porque teve logo

Tenção , de que o Jogo mefmo
Lhe ferviíTe para hum mimo
Fazer de feu grande empenho.

Sabedor inda naõ era

Franciféo daquelles meios
f

Que Dona Ignez applicava

Para fallar4he em fegredo.

À mefma viva vontade

De lhe fallar elle tendo ,

Para o confeguir mil modos
Bufcava no entendimento.

Mas da Fidalga Matrona

Em tanto chamado fendo,

Correo promptamente Ioga

A receber léus preceitos.

Menino meu , diíTe-lhe ella

:

Saiba que muito appeteço y

Que certa obra me faça

,

Pois- que taõ hábil o vejo* .

fia
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;Ja de porém fer de modo
,

Que pòíla o divertimento

Eu gozar de quando em quando
Também de a ver ir fazendo*

Para o que já n'um meu quarto

Idóneo tudo eftá lefto

Quanto he precifo
; já tudo

Lá preparado lhe tenho.

De pergaminho huma Folha

,

Que muito hà que refervo
^

Também prompta eftá com todos

Os neceíTarios petrechos.

De varias tintas em conchas
>

E 'de delicado pello

Pincelinhos
1
e de lápis

Baftantes relíquias temos.

De hum CapellaÔ cttriofo,

Que aqui houve , os inftramentos

Para illuminar pintando

,

Que elle deixou , fe confervaõ»

Também de regra , e compalTo

Providos eftamos: quero

Pois que me dê efte goítaj

.Vamos acima , e veíemQS*
Fii Àçcèi*
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Âcceitou elle com grande

Prazer os feus mandamentos
f

«E pontual foi feguindo

Da: mefma os pafíbs modeftoSy

A qual de caminho logo

Mandou, de gofto fervendo
,

Que Dona Ignez lhe levaflb

Aquelle Jogo eftrangeiro.

Prompta huma Serva o recado*

Lhe foi intimar correndo
,

:r>f&:
lhe contou quanto ouvira

Do mefmo Jogo a refpeito.

Com alvoroço a embaixada

Ouvio Dona Ignez : no peito

O corrçaõ lhe deu pulos

De alegria eftremecendo.

Pegou ella no pintado

i<; Papel r e foi como hum vento

Voando a cumprrr aquella

Ordem com prazer ímmenfo*'

No corredor da varanda

Do apontado apofento

Alcançou a Mãi ainda

Com Francifço difeorrender*
. ; Entra*
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Entrarão todos três juntos

,

E no bofcte extenderaõ

O laboriofo tanto
,

Como intrincado modelo.

Sondou Francifco o que liaria

De copiar , e fem medo
Prorompeo logo com graça

Nefte jocofo conceito:

Minha Senhora , fe a coufa

Naó he mais do que a que vejo
y

Bem que outro tanto ella foíTe,

Naò me faria receio :

Demais difficeis emprezas
^

Sem comparação já tenho

Dado conta; e já £z Santos

Noyos desbancar os velhos.

Muito goftou a Fidalga

Defte íeu vivo defpejo
,

E lhe amimou com a nobre

Maõ o delicado queixo

;

E lhe diffe: Ora pois nefta

Obra; divirta-fe attento,

Que eu vou também d'outras minhas
Tratar, era quanto naõ venho.

Am-
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Ambas a Mai , mais a Filha

Partirão-., nem mais difTeraã

:

Ficou aquelle fózinho

Cuidando nefte fucceiTo*

Defafoçegado fica

Do nimio contentamento

;

As alviçaras a idéa

Perténdc já dos defejos*

Entre fi julga ,i que a forte

Feliz quer favorecello
,

E que para os fufpirados

Colloquios lhe traz momentos*
Naõ fe enganou

,
porque apenas

Elle teria os primeiros

Rilcos da obra lançados
,

Que a bella Ignez fobreveio,

Motivo achou a Querida
Para fe pôr no empenha
Daquelle apertado lance

De fe arrojar fem receio-

Que no mefmo quarto aonde
Francifco a pintar pozexaÕ^
Havia huma guarda-roupa

De feminis adereços.
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Entrou a Bella , e a coufa

Que fez de tudo primeiro

,

Sagazmente foi o abrilla

,

E dar-lhe hum revolvimento.

Dahi promptamente , aonde

Se achava o feu doce Emprego

,

Bufcallo foi
j
que de fufto

Parecia eftar tremendo.

DiíTe-lhe Ella entaó : Que temes

,

Meu Bem? Naõ , nao tenhas medo;
Que meus Pais eftaõ com huma
Viíita de cumprimento.

E fe fueceder, que algumas
Criadas acaíb venhaó

,

Attende logo ao teu rifeo

,

Que eu á guarda-roupa attendp.

Mas o que eu quero dizer-te
,

Antes que haja impedimento ....

Ai , meu Amor adorado !

Ouve o que dizer te quero :

Que te tenho amor bem fabe$
9 3

Efcufado he de dizer^to

;

Nem tu também de que me ^mas
Neceílitas de dizei-mov;

Para
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Para poder-te huma coufa

Dizçr fomente aqui venho
,

Que me cuítou aehar modo
De o confeguir, mas achei-o.

Saberás pois, que aíTuftada

Vivo defde que entenderão
Meus ouvidos,- que te aufentas^
Que para Roma te levaÓ,

Eíta noticia me caufa

No animo abatimento
Tal

, que parece que à vida
Me falta, e que desfaleço,

M<s fe he deftino que partas,

E que eu fique padecendo

,

Hum favor Quero pedir-te

,

Hus de jurar de fàzer-mo.

Olha porém natf reveles

A ninguém cfte fegredo

,

Que minha Mai me matara
Ifto fonhando , ou fabendo,

E hq
, que Já nefías longas

Terras, quaefquer que ellas fejao,

Que de mim nunca te efqueças^

E que rae cates refpeitos

;
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Que por mais annos que corraõ

Nunca mudes penfamentos
,

Que para mim fó te guardes,

Que eu para ti me refervo.

E pois que por influencia

Do Ceo tanto nos queremos,
Quero fer tua em virtude

Do fetimo Sacramento.

plfto a minha maó direita

Te dou perante os eternos

Divinos Olhos
,
que tudo

Aviftiõ quanto fazemos,

Recebeo Eile a mimoía
Maõ fidalga , e nella hum beijo

Doce imprimio , apertando-a

Cirinhofamente ao peito,

E para firmar aquelles

Reciprocos juramentos,

Recíprocos deraó puros

Ofculos
,
puros amplexos.

Aífim á viíh dos Numes '

'

Celeftes fe prnmetterao

Ambos por firmes Confortes,

A beneficio dos tempos.
Soli-
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Solicitamente a Bella

Se defpedio, naó querendo
Da feliz forte abufar-fe

,
Pois confeguira o intento.

Da guarda-roupa os armários,
Que tinha difpoíb abertos ,.

Bem que parti/Te apreflâda

,

De os fechar nao lhe efqueceraõ.
Mas quem lhe eníinou taes cultos
A dedicar em taõ tenros
Annos ás fublimes aras
De Amor com tantos acertos ?

Deixou Ella o feu Querido
.Taõ fummamente repleto
De gofto

, que parecia
Que naÔ coubeiFe em fi mefmo.

Mas nem porque lhe cjccitafle

Tal dita prazer immenfo
,

Se defcuidou do que eftava
Para comprazer fazendo.

Antes de eíKmuío doce
Lhe fervio de eitar fujeko

,

«^ applícar com mais anciã
Niílo

, por ir merecendo.
Com
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Com agilidade a&iva

Foi gizando os fundamentos

,

Lançando as linhas primeiras

Daquelle jocofo invento.

Delineado já todo

Eftando de lápis preto
,

Para o perfilar de tinta
'

Difpondo eftava o tinteiro.

E já das cores nas conchas

Os pós glutinados feccos

EftavaÓ todos correntes

Lymphados amolecendo*

Lembrou-fe a Senhora em tanto

Do feu Jogo y e poz-fe .em termos

De ir a ver o que nelle

Teria o primor já feito.

Das fericas almofadas

(Que então eraô os afíentos

Das Madamas decorofos

)

Se foi promptamcjate erguendo.

Foi de caminho feguida

Do grato acompanhamento
De todos os feus amados
Quatro mimofos Herdeims*

Mas
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Mas Dona Ignez entre todos

Eli es vai reíplandecendo

,

Mais que entre as flores a rofa,
Que fobre ellas tem o cetro.

Ja', já Francifco perfente

t
Os paíTos , e já prevendo
Ser curiofa rifita

,

Todo fe apurou no eímero.
Nelle moílrando

, que eífova

Intimamente propeníb
No que fazia , deixando
Que aílím chegaíTem a vello.

Chegarão pois , e elle todo
De fubito entaõ cedendo
Cortez , deu lugar que vifTem
O feu lavor feiticeiro.

Apropinquou-fe a Fidalga;
E com regozijo vendo

,

Poz em Francifco feus olhos
y

E deu á cabeça hum geito.

De approvaçaÓ claro indicio

Foi aquelle airoíò gefto,

Digno precurfor dos vivas
,

Que os lábios logo lhe deraõV
Con-
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ContentiíEma moftrou-fe

Com indulgentes accentos

;

Foraõ feus dignos applaufos

. Para Francifco grão premio*

Mas fe lhe agradaõ já tanto

Aquelles delineamentos-y

Que fera quando os galantes

Matizes das cores tenhaõ?

Ifto prevê a Matrona
Sabiamente difcorrendo

y

E vê que a diíficuldade

Maior eltá no defenho*

Toda a gentil comitiva

Goítou de ver; mas recreio

Só Dona Ignez he que o teve

legitimamente pleno.

Folgava de ver os goftos

Da própria Mai fatisfeitos
y

Porque affim lhe refultava

Bem do feu gofto-a refpeito*

Regozijava-fe toda

De desfrutar os effeitos

Das fauftas idéas fuás,

De feus felizes inventos*
Ena



86 O insigne Pintou
Em fumma , nos intervallos

,

Que ella foube ir elegendo
Para failar ao Querido
Seu. bem , naó lhe faltou tempo

j

Que de propoílto a obra

Fez que fe foffe detendo
,

Que naõ fendo aílim
5
poderá

Bem concluir-fe mais cedo.

Ultimamente acabada

Ficou no dia primeiro,

SucceíUvo do Oitavario

,

A's horas quaíí do Héfpero.

Com indizíveis applaufos
,

Dignos louvores lincéros

,

Teve de quantos na mefma
Obra os olhos pozeraõ.

Naõ fe fartavaõ de verem
y

Parecia encantamento

Tantos ao redor da nova

Pintura pafmados vendo.

Alas na verdade eraõ dignos

Daquelles juftos exceíTos
,

Do pullulante Vieira

Os gratos merecimentos

;

Pois
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Pois desbancou com tal graça

O exemplar
,

qile lhe põfceraô

Para imitar
y
que da copia

Ficou mil vezes
.

fomenoâ.

Prefente eftava o Vieira

Progenitor
,
que no peito

De lhe nao caber moftrava

Tamanho contentamento.

Mas qual da Bella feria

O gofto? Diga o filencio

Tacitamente o qUe a lingua

Nao pôde explicar dizendo.

CANTO 111.

j

i

A' conduzia õ brilhante

Arturo com os feus jfcvencoí

Refulgentes pela êthérea

Campina o plauftro ronceiro.

Nas mezas põftas em tanto

Com diligente íbcego

Os comeftivêis fumantes

Em òráem íe difp02eràÔ,
Con-
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Conforme o uío da Cafa

Servirão com luzimento

A fartura em companhia
Do civil iííimo aceio,

Aproveitando-fe todos
i

Todos eftaõ já comendo
Nas allumiadas mezas^
Que a luz do Sol naõ invejaÔ.

Sácios que foraõ daqtielles

Saborofos mantimentos ^

As fantas grrças á Omni-
Potencia Divina deraó.

Alli depois fe excitarão

Mil galántiííimos pleitos

Sobre jucundas matérias
i

Perguntando
y

e refpondendo*

Entre tcinto hum campanudo^
Fiel medidor do tempo r

Que fobre hum bofete eftavâ

N'outra cafa , fez eftrepito*

Tudo ceifou a efcutarem -

Dos compafíados- martellos

O harmoniofo encanto

,

Que cm onze toques fez termo.
Dilcrc*
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Difcreçamente os. ouvintes

Então ponto aqui fazendo

,

Coçi civildade aos que haviaô

De madrugar attenderaõ

;

Pois já fe havia difpofto
,

M
Que tudo eftiveíTe em termos

Para os Vieiras poderem

Partir ^ em amanhecendo,

A feus idóneos retiros

Logo todos fe acolherão
y

Entregando-fe do Lethes

Ao tentador fomnolento.

Já repoufando vaõ todos

Nosmolles feus travcíTeiros
y \

Só Dona Ignez nao defcança

,

.Que os cuidados a defpertaò»

Que fera de mim, ai trifte

!

Diz Ella
,
quando rompendo

rVier a manha
y
no ponto

,

Meu bem
,
que de mim te aufentãó ?

Sim, que ha- de fer de mim•, quando
Tu partires , no tormento

Grande em que penando fico

,

Longe do meu ç^íp .Objefto?
G Quem
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Quem fabe , Amor , fe licença

De tornar terás taõ cedo

,

Para que tenhaô meus olhos

A gloria de te cftar vendo?

Mil outras coufas difcorre

O feu veloz penfamentõ

Flebilmente proferidas

Entre os tácitos lamentos.

Da mefma forte Francifco

Padece dèfafocego,

E fe lamenta , e fufpira

,

E nem feus olhos fe fechaó.

Ambos os tenros Amantes

A defpedida temendo

Eftâó, quafi como aquelles,

Que a propinqua morte efperaÔ.

Paffando áflim va6 da noite

Os dilatados momentos

,

Que bem que elles fejaó muitos,

De que fe acabem receiaõ.

Já naó 1 arcava os feus raios

Taõ rutilantes , e efpertos

O aprazível Planeta

Da Mãi do Numen flecheiro.
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Pelos annuncios daquella,

Que o Sol vinha precorrendo >

Deímaiava v e fc efcondia

NeíTes abyfmos ethéreos.

E já do clarim fonóro

Do galante trombeteiro

Criftado os ares feriaô

Seus defpertadores eccos*

Em fim levantados todos

Eítaô já ; já do Copeiro

Chicaras mil Japonezas

Se vaó de nefrar enchendo*

Daqueile neílar melifluo r

Nobre invenção dos Hibéros

,

Em que a vainilha pteciofa

Lhe augmenta faborr e cheiro,

á das golofas efpumas

Libando vao, e forvendo,

E enfopando os exquííitos

Primores dós bifcoiteiròs.

aô querem os dois Amantes
Gofrar daqueile alimento;

Da defpedida o cuidado
Lhe põem nas fauces aperto.

Gji Ea
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Ém tanto , de que já promptos - •

Eftayaõ com feus arreios

Os dois cavallos no pateo

,

Entrou a dizer hum Servo.

Todos eftaõ já difpoftos

Para defpedir-fe , excepto

Aquelles dois admiráveis

Conformes amantes Peitos.

Tacitamente; fe affligem

Nos disfarces , efeondendó

Da defpedida o martyrio,

Da trifte aufencia o tormento.

Oh que apertado foi efte

Lance! quanto foi acerbo ,\

Para os que tanto fe amavaó

!

Ai que, fogo! ai que regelo!

Ambos em fim os Vieiras

Montados; já ,• já fe aufentaô ,

De faudades fufpiraô

Alguns , e alguns lagrimejai.

Adeos * lhe dizem já todos
y

Diz-lhe Ignez também adeos.:-

E meu Fraiicifeo> queria

Dizer-, mas guardou filencio,..

I
— * - "° -, Entre
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Entre os dois rubins da linda

-Boca.,, efteve quaíi em termos

De fe ouvir o amado nome
y

Mas nelles ficou fufpçnfo.

Ao nobre archivo amorofo

Palpitante dos fegredos ,

*

Mudamente afíím formado
Fez taciturno regreííb.

Fica Ignez f Francifco parte

,

Ambos aífim padecendo
As. cruéis penas daquelle

Rigorofo apartamento.

Vao finalmente os Vieira»

Nos vivos bateis, que os remos
Ferrados movem de modo

y
-

Que vao defapparecendo.

Em pouco mais de huma-hora-
Todo o caminho fizeraõ

:

Já do feu portal defronte

Saó chegados
,

já' fò apeaô. ••

Avinda delles hum moço x-

Já prevenido attendendo f

Tomou conta dos cavallos , *

E foi prompto a recolhcUos. J-

Só-
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Sobem os Vieiras ambos,
Mas naõ ambos tem os meímos
Regozijes na chegada

,

Tem o menor muito menos.
Que o coração

, que lá deixa
No 4ugar de donde veio

,

Faz que naó pode ter goíto
Em outra parte perfeito.

Com alvoroço jucundo

,

Cariciofos aife&os

De feus confanguineos todos
No próprio lar receberão.

Contarão depois aquelles

Faflos, que na Quinta deraô,
Em que fora6 no flebil

Santo Oitavario entretendo.

Porém naõ contou Francifco

Da ferida
, que em feu peito

Trazia já ; já feus males
Sabia ir efeondendo.

A feu illujtre Mecenas

,

No feguinte Sol que veio,
Foi por feu Pai conduzido
Das honrofas mãos ao beijo

:

Aonde
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Aonde também por forte

Achar-fe alli fuccedendo

Seu Preceptor venerando
y

Fez yara com elle o mefmo.

Ambos aquelles dois fabios

Gom leticia receberão

Do Genitor, e do Filho

Gratamente os cumprimentos*

Logo depois de ceifarem

Das locuções os primeiros

Intróitos , de huma noticia

O bom Marquez os fez certos
j

E foi
y
que já do feu grande

Monarca tinha o Decreto
Para partir para Roma
Com efpecial aperto

;

Em que ordenava
, que foíTe

,

E que fe pozelTe em termos

Melhor quanto mais deprefla

Para o feu embarcamento.
Affim também a Francifco

Lhe difle o graÕ Cavalheiro f

Que fe preparaíTe em tanto , ,

Porque abalariaó cedoj
Que
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Que prompto eftavaô já pondo
De alto bordo hum baftimento
Para os levar , e que eftava

De" verga d 'aito já leito. •
•

Alvoroçou-fe o Vieira

Tanto
,
que fe lhe accenderao

Das belías faces as rofas

Com purpurinos exceílbs.

O Pai recebeo a nova
Com decoro, e com acerto

;

Deu a refpofta por ambosy
E licenciou-fe attento.

Sahiraõ pois, e tomarão

Pelo corredor direito

Dilatado, que findava

Na graó Sala dos Teclefcos

;

Da qual, t de todo aquelle

Gfaõ Palácio nem fragmentos

Dás fuás fataes riiirías,

Nem fumos , nem cinzas vemos.

Quem diflera
,
que as robuítas

Memorias , os monumentos
Dos Filippes , tudo extin&o

Seria nos noíTos tempos

!
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E que veríamos deita

NoíTa, Pátria , em que nafcemos,
O fim fatal, e de irmos

A ella fobrevivendo

!

ÀÍIim deftinado elfcava

Do ineíFavel , e fiiperno

Senhor /que os Orbes celeftes>

Deftruir pode /querendo.
E que Jofeph admirável

Rei, como nunca tivemos

,

Para feu Throno erigiíTe

Melhor domicilio Régio

;

E que nos edificaíTe

Novos afylos, e Templos
,

Nova Cidade, e mais bella
,

Que nunca fora em feus tempos,.
Feliz delle

,
que guardado

Foi para taó alto empenho,
Para deixar o feu nome

^ Mais que nenhum outro eterno.

Feliz fera, porque em fumma
Do Ceo por illuftramcnto

Sabe, honrador das virtudes

Ser
;

e dos vícios flagéllo. $
Que
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Que o fer feliz naó confifte

Em lograr doces paíTeios,

Alcatifados de flores

Com deliciofo focego.

Antes fomenta os infignes
,

Que cora valor , e confelhò

Çonfeguem dignas emprezas

,

Sao felizes verdadeiros.

Éftes ao Templo fegundo

Daquelles dois de Marcello

He que paíTavaó , abrindo

Eftrada pelo primeiro.

Mas já chegados á própria

Cafa os Vieiras , dizendo

Eftaõ a quem os efcuta

,

O que do Marquez fouberaÔ.

Na gentil Mai de Francifco

Fez a noticia os eíFeitos

De huma fetta, quando offende

Vivo delicado peito.

Loco de pranto dois triftes

Rios feus olhos verterão

Com tanto exceflb
,
que á falia

Serviaõ de impedimento.
Meu
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Meu doce Filho , ella difíe

,

Depois , oh quanto temendo
Eu já eftava efte golpe

,

Que o naõ fuppunha taô perto.

Agora fim, que me peza,

Ai ! quanto já me arrependo

De haver cedido , em ter dado
Para ifto o meu confenfo !

Entre os frequentes foluços

Com interrompidos verbos

Maviofamente queria

Mil coufas mais ir dizendo.

Porém o Conforte amado
A confolou todo meigo

,

Enxugando-lhe as preciofas

Lagrimas co' próprio lenço.

Placou-fe em fim, perfuadida

Das razões, e do refpeito

Daquelle a que ama , e venera

,

E poz ás lagrimas termo.

Francifco em tanto agitado

Na fraçoa de penfamentos
Mil differentes, nao pôde
Ter defçanço , nem focego.

Das
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Das faudades futuras

O rigorofo martello

Receia já , já padece

Anticipado o tormento.

Por efta parte abatido

,

Flebilrnente difcorrendo
y

Ai
y
diz Elle , e como poíTo

Eu partir fe o meu Bem deixo?

Por outro lado ideando

Os eificazes progreíTos

,

Que a íi mefmo vaticina
y

Se .enche de contentamento.

Aquelle amor genepío,
Que lhe inflammá o gentil peito,

Galhardamente lhe infpira

Heróicos procedimentoSé

Quer elle ao bem que defeja

Voar como ao próprio centro

;

. Mas naõ quer fenaó com azas

De iníignes merecimentos.

Que primorofa fineza!

Que iingular documento

De hum nobre Amor exceílivo!

Que commendavel exemplo !

QuaG
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Quafi aílim contaõ daquelles

Primitivos Cavalleiros

JErrantes
i
que os fabulofos

Romanciftas defcreveraô

;

De que fe lhe impunhaó prazos,

Para que foíTem correndo

Pelo Mundo , adquirindo

Çom fuás virtudes méritos.

Era-Ihe áquelles impofto

Perigrinar por preceito

;

Porém Francifco da própria

Virtude vai por confelho.

Na meíma aufehcia quer elle

.Do feu amor os exceíTos

Moftrar^ que nella o exame
Se faz dós finos affeftos.

À pedra leal de toque

,

Ella he; onde fe expreííaó

Dos corações os quilates
y

Onde as Almas fe cotejaõ.

Aífim Francifco difcorre

:

A bella Ignez difcorrendo

Também aíHm faz ao caro

Seu doce Amor. parallelo*

Irás,
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Irás, meu Bem, porque he força,

Diz Ella, que ao Fado fero,

Que aífim te obriga, obedeças,
Mas vou no teu íeguimento.

Nao te imagines, que eu pofia

Ficar fózinha gemendo

,

Taciturna, trifte, aufente;

Nao poflb tal, nao me atrevo.

Irá comtigo a minha alma

,

Ficando o corpo vivendo,

Que efte prodígio bem pôde

Hum fublime amor fazello.

Porém outra coufa digo

Talvez melhor, que obteremos y

Que o meu coração tu leves

,

Que o teu me fique íòftendo
;

Que aífim reciprocamente

Mais defcançados teremos

Os dois corações amantes

Em feus dois amados peitos*

Aífim appetece anciofà

Com tanto eíficaz anhelo

,

Que de apprehenííva íe idéa

O cordial cambio feito.

Seu
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Seu digno Amante entretanto

Continuava exercendo

Seu tocalapis , feguindo

De Apelles fempre o preceito.

Aquelle com que o preclaro

Pintor
,
que ferve de texto

,

Recommenda, que naó palie

Dia fem delineamento.

Debuxou Elle a formofa

Virgem , filha de Cefêo

,

No meio do mar, atada

Cam cadêas a hum penedo

;

Do qual fe vê naõ diftante

Surdir das ondas fervendo ,

Para tragar a Donzella

Real hum monftro mui feio;

A cujo a vi&oriofa

Maó do amante Cavalleiro

Com a gorgonea cabeça

Empedernir faz os membros.
Tipo

, que o famofo Annibal
Carache deixou expreflb

No Farneííano Erário

Dos dignos feus monumentos.
Do
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Do mefino Author outra copia

Bella tirou nada menos
De huma gentil Galatea

Efcutando a Polyfemo.

N'um rochedo elle alFentado

Em acção de ellar tangendo

No feu r de fete canudos

Paftoril tofco inftrumento.

Ella que em feu próprio carro

Sobre o liquido elemento

Seus ajugadds golfinhos

Com rédeas os tem íufpenfos. !

Acompanhada de fuás -

Ayas, Nymphas de Nerêo,

Que lhe daõ graça , e decoro

Por -corte., e por ornamento;

Que riem de Sulmona-ó claro'

Gifiie com feíi doce metfo

Mais lindamente, a retrata,

Do c
que o pincel- Carachefco.

Efte prototypo aifida r.

Vieira imitou- a tempp ^ .

Que o primeiro traníumptí) >1

Lhe nao ficou imperfeitp.

"

De-
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Depois do qual Elle eítando

De outro debuxo os compeços

Difpondo , teve hum avifo

Do feu Mecenas benéfico.

Por hum dos mais veteranos

De feus graves Efcudeiros

Lhe mandou dizer
,
que eftava

Chegado da ida o tempo:
Que na manha fucceíliva

y

Antes do Sol vir rompendo,
Era precifo fem falta

Acharem-fe a bordo leitos.

A doce Mãi preparado

Lhe tinha hum cofre já cheio

De roupa branca , e veftidos r

Mais alguns outros petrechos:

De canivete , tifoura
,

Pennas
,
papel , e tinteiro

;

E de cryftal dois frafquinhos

De delicados confeitos.

Ultimamente incluio-lhe

Também os feus pinturefcos

Moveis , o lápis , e a pafta
y

Os feus áureos lapiceiros.

H Mas
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Mas com qual animo a trifte

Amante Mai taes apreftos

Lhe preveni ffe , o pondere

Gentil coração materno.

Naquelle dia julgarão,

Que mais apreífado Febo

GorreíTe a efconder feu coche

Do feu grão Tio no Pego :

Ou que folicita a noite

Seu manto efcuro extendcndo

Além dos juftos limites
,

Lhe diminuiffe os termos

;

A qual pareceo mais longa
y

Porque naõ pôde Morfêo

Delia occupar-lhe hum momento

Com feus orvalhos letheos.

No Filho
y

e nos Genitores

Tanto foi prevalecendo

A dominante vigilia

,

Que adormecer naô poderão.

Porém os mefmos cuidados

Naò já os defafocegaó

,

Nos dois fim que fao conformes,

Naquelle fó fao diverfos.
:

L
Hu-
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Huuia fervente piedade
Em huns foi o impedimento *

Foi naquelle a generofâ
Ghamma de hum amor fincéro.

Já fe fentiaó em tanto

Nos próximos arvoredos
Os paflarinhos alegres

Chilrar , da luz agoureiros,

Já de feus catres fe etguiaõ
Em cafa todos , temendo
Da defpedida o penofo
Golpe, inda que incruento.

Da refeição preparada
Para munir-fe por dentro,
Fazem que Francifco tome
Com que fe poíTa ir mantendo

;

Para que fentindo acafo

Daquelles enjoamentos

,

Que quem navega padece,
Penofos lhe foliem menos.

Nas algibeiras metteo-lhe
A gentil Mãi alguns feccos
Doces, para lhe fervirem
Pe pueril alimento,

H a Man-
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Mandou-lhe diante o cofre

De rubro coiro cuberto

,

Acompanhado de cafa

Por hum fervidor mancebo.

Atas já chega o tranfe amargo

De fe apartarem
y já chegaó

A feu coração maviofo

As anciãs accommettendo

;

Que fazem que Ella apertando

Seu amado Filho ao peito
y

De feus braços parecia

NaÕ podeíTe defprendello.

Com mil lagrimas lhe banha

O lindo rofto , e mil beijos

Nas bellas faces lhe imprime,

E aos rubicundos beiços.

Derramou Elle baftantes

Chorando , mas foraó menos y

E beíjou-lhe humildemente

A mao todo genufiexo.

Aqui de alguns bons avifos

De feus moraes documentos

Lhe encainmendou
,
que .fizeffe

Na memoria vivo aíTentOr
De
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De feus Irmãos
,
que erao cinco

,

Três do feminino fexo
,

Se defpedio facilmente

Com admirável defpego.

Chorar nao pôde com elles
,

Que o nimio contentamento

De ir merecer na Pintura

Lhe põem ás lagrimas freio.

Foi finalmente levado

Pêlo Genitor ingénuo

Com graõ conflancia o bem mgna
Amado feu Primogénito.

Chegando ao chamado Forte

,

Logo em cima lhe diííeraò

,

Que o Embaixador íe achava

Do feu Navio já dentro.

Que hum Efcaler apreftado

Com yinte e quatro Remeiros
Do mefmo Senhor por ordem
Prompto fe eftava detendo;

E que hum Criado levara

Huma caleíTa correndo

A folicitar a vinda

De hum Menino , e a trazello.

Com
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Com celeridade á praia

Precipitofos defcerao

,

Que hum grande prazer caufarao

A do Fidalgo ao Eftrjbeiro.

A quem os Françifcos ambos
Urbanamente os cortejos

ExprelTaraó
,
que pedia

O feu venerando afpe&o.

Retribuio-lhes aquelle

Com civildade os obfequios

:

De parte a parte ficarão

Lédamçnte fatisfeitos.

Já dentro lhe tinha o cofre

Mandado pôr
, já fe afíentaõ

Os Remadores nos bancos

,

E o Arráes ao feu governo.

Voltou-fe entaõ a feu doce

Filho o Pai com modo tenro
y

Com lagrimas que inundarão

Seus olhos > mas naõ correrão.

Pela cintura Françifco

A feu Pai cingio , naó menos

Affefruofo , e beijou-lhe

A maPípofto de joçlhos..
Vai,
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Tai , Filho amado
r
lhe diíTe

,

Deos te faça qual eu quero

,

Que tu fejas ; e, deitou-lhe

A benção benigno , e féria.

Entrou Elle
y
e mais o Alumno,

Digno do graõ Cavalheiro

No Bergantim , e partirão

Com faudofos affe&os.

Já da graó Ponte da Câfa

,

Que foi da índia , íe arredao
,

Já vaõ vogando conformes

Os Turdetanos mancebos.

Efteve o Pai de Francifco

Do caro Filho aos acenos

Até perdello de vifta

Na Ponte correspondendo.

Vai o Efcaler vogando
Com flexuofos rodeios

Por entre o bofque infinito

Dos ancorados madeiros.

A'quelle que procurando
Vaó

,
por bombordo já chegaÓ

,

Já grita o Arráes da poppa :

Sia
y

íía, leva remos.
Pela
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Pela naval breve efcada

Sobem os dois PaíTageiros

,

Segurando-fe nas duas

Cordas de troçai vermelho.

Daõ-lhe as mãos outros de cima
y

Quando ao fim da efcada chegao:

Já no convés eftaó ambos
y

Mas Francifco entrou primeiro.

Poufava o Fidalgo inligne

No camarote íupremo
,

Vários papeis dos negócios

Seus de importância revendo.

Entrou
5
beijou4he as mãos logo:

Com agrado o receberão

Aquelles olhos benignos

,

Aquelle coração régio :

E como eftava occupado
,

DiíTe4he que fofle vendo

Da manobra o labyrintho

Para feu divertimento.

Fez-lhe Francifco mifura

,

E defde o alto apofento

Se poz a obfervar aquelles

Marítimos- movimentos.
Efta^
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Eftava hum Norte opportuno

y

A maré fobre o augmento
Na perplexidade fua

Da declinação já perto.

Fez o Capitão da grave

Náo pôr tudo prompto , e léfto
>

Mandando logo que déíTem

Hum tiro por fotavento.

E o Contra-meftre pegando
No feu apito de argento

,

Convocou com o feu fonóro

Silvo os promptos Marinheiros.

A huma voz todos juntos

Altamente refpondcndo
,

Deu-lhe a ordem
,
juntos todos

Também os améns lhe deraó.

No mefmo inítante voarão

A pôr mãos ao aparelho

,

Com que as amarras fe puxão,
Quando as ancoras fe levaó.

Com graõ fervor no principio

Vaõ no farilho embebendo
O cabreftante , ou calabre

,

Mas logo vaõ mais ronceiros.
Quan-
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Quanto mais a prumo a proa

Se põem do tenaz arpéo
,

Mais a dar volta lhe culta

No robuftiiEmo engenho.
Vociferando os excita

Hum gritador Coriféo
,

Para que a virar fe ajuftem^
Virando vaõ com effeito.

Do fundo já fe defpéga
O pezado adunco ferro

,

Já vai fubindo, já todo
Fora d 5agua eftá fufpenfo.

Já folto o leme, e já foitas

As velas
y
f% vai movendo

A formofa Náo
;
parece

Que o mar fe humilhe a feus lenhos.

Já mareando-fe livre

O túmido baftimento

Com todo o feu panno largo
^

Ufano yai todo de Eolo.

Aflim de altivez inchado
y

Se move o pavão foberbo

,

Quando da cauda pompofa
Tem o vaõ thefourp abertoT

As
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As Fortalezas , e os Fortes

Com retumbantes obfequios

JVXil reverencias lhe fazem

Com feus viítofos incenfos.

Da mefma forte igualmente

A Náo vai correfpondendo :

Parece hum fero combate
Efte eftrondofo cortejo.

Cinco Navios
,
que devem

Partir em feu feguimento > *

Atraz delia já vaõ todos

Também figura fazendo*

Além vaõ já dos Cachopos
Todos féis a falvamento

Sulcando o Mar em conferva

,

Já vaõ, defapparecendo.

De Efpiçhel fora do Cabo,
Indo fobre o lado efquerdo

y

Vaõ dos Algarves a Cofta

Profperamente correndo.

Já de Saõ Vicente o façro

Promontório atraz fe deixaõ^

Já vaõ de Cádiz nos fluflos

Das Metas de Alcides perto.
Por
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Por entre aquellas famofas

Balizas com bom íiicceíTo

Paflaõ ; nas aguas fe engolfaó

Do Mediterrâneo Pego.

A Luminária celefte

Maior vai favorecendo

Defcuberta os Navegantes

,

Que alegres vao do bom tempo.

Também a menor lhe aílifte

De noite , refplandecendo

Com fua luz empreitada

,

Reverberando-lhe em cheio.

De nuvens oCeo eftava

Quaíl de todo deferto
,

Limpo a pezar do Aquário

Se oftentava o ar fereno.

Diftinítamente as montanhas

Aviftando váõ do Reino
De Granada

,
que de neve

Defde mui longe branquejaò.

Paílado tinhaõ de Gata

O Gabo já, quando o tempo
Se lhe voltou pela proa

Em hum furioíò Euro.
li
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Já receofos eftavaõ

Deita mudança os mareiros,

Por terem vifto ir golfinhos

Para o Levante correndo

;

Cujos animaes coftumaô

Correr fempre contra o vento

,

Obfervaçaõ que nos mares
Os Navegantes tem feito.

Noite era já, porém clara,

Quando hum grave nevoeiro

Fez
,
que horrendi/Iimamente

FoíTe tudo efcurecendo.

Tinhao do Cabo de Paios

De dia vifto os penedos,,

Mas do Oriente o rijo

Bafo embargou-lhe o vencellos.

Defronte de Cartagena
O temporal foi crefcendo

Tanto
,
que fez que amainarão

Totalmente os maftaréos.

Todas as velas ferradas

Quaíi tinhao
,
quando veio

Hum furacão efpantofo

Como o melrno horror correndo.
Co-
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Colhèo a Náo de repente

Com impeto taò violento

,

Que lhe naô pôde do leme
Aproveitar o governo*

Cahio a banda de forte
y

Que das vergas os extremos

Topos fe vira6 nas ondas

Como que eftavaõ bebendo*

De defatar as efcotas

Apenas tiveraõ tempo
,

Deixando o velame folto

Trovões imitar tremendos*

Efteve a Náo três minutos

Neftes horríveis apertos
,

E a gente já trafpaíTada

Toda de hum mortal regelo*

Mifericordia pedindo

A Deòs c'os braços abertos 5

PromeíTas mil , e mil votos

Intimamente fazendo.

Foraó entaõ bem notáveis

Aqui dois gentis Mancebos,
Ambos de Hum parto nafcidos

7

Por geração Cavalheiros*
De
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De ferem Religiofos

Do Santo de Aífis fizeraõ

Voto em voz alta , ao que em Roma
Depois deraò cumprimento.

Francifco vendo, que tantos

Aflim a Deos recorrendo

Lhe promettiaõ, fez elle

Também feus promettimentos.
Prometteo, que fempre aíTumptos

Reprefentaria honeitos,

E de devoção , fugindo
Totalmente dos obfcenos.

Que nas Imagens fagradas

Da Max do Divino Verbo
Se efmeraria, e naquellas

De feus gioriofos Servos.

Por infpiraçaõ celefte

Di&adas fer parecerão

PromeíTas taes nelle , ainda
De taõ poucos annos fendo*

Ultimamente com fantos

Exorcifmos, que fizeraõ

>

AíFugentou-fe o furiofo

ímpeto infernal, violento,

Affin*
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Aílím tornou como d'antes

O feu foprador primeiro
Moderado com benigno
Impulfo a favorecellos.

Naõ quiz porém desfazer-fe

Aquelle horrível capello

Caliginofo r que a Cynthia
Rebuçava o luzimento..

Apoderadas as nuvens
Denfas dos campos ethéreos^

O Ceo de oftentar deixava

Seus brilhantes ornamentos.

Ora o Marquez logo foube

Daquelle voto fele&o
,

Que o feu cliente Menino
Virtuofo havia feito.

Gabou-lhe altamente a digna

Capacidade ; e conceito

Fez delle tal
,
que louvores

Dignos lhe deu manifeftos.

Em tanto a Náò caminhava
Seguidamente , fendendo
Com a robulta graó proa

O flutuante elemento.
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Daquelle Cabo, em que d'antes

A' yifta tanto gemerão,

Já vaõ diíhntcs
, já longe

Finalmente atraz o dcixaõ.

Já pelas Ilhas panando
Vaõ daquelles

,
que taõ déftros

Foraõ no vibrar das fundas,
Que fama niflo tiveraÓ,

Das Balearides digo

,

Que faó fujeitas ao Cetro
Soberano, que domina
Os generofos Iberos.

Aquella, que ultima conta
Todo o que vai do Eftreito
De Gibraltar, que he Minorca,
Já lhe vai ficando a retro.

Já para entrar fe apreftavaõ

Naquelle Golfo tremendo
De Leaó

, que tanto aflulta

Todos, quando a elle chegaõ.
O' Mufa , tu me affervora

Para narrar o fucceílb

,

Que me feria diíKcil

Sem teu favor defcrevello.
I Con-
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Contallo-hei na verdade

Sem hyperbolicos termos

,

AíTeverando que nelle

Nenhuma coufa exaggéro.

EfcafTeava-lhe em tanto

Cada vez mais o bom vento
y

\ E pela proa fe viaõ

Inchar os mares fervendo.

Alguns pareceres houve

De dar as coitas ao tempo

,

Que ameaçava ; mas outros

Pareceres fe oppozeraõ.

Fiados em que a Náo era

Nova, e robufta
,
querendo

Lifongear ao Miniftro
$

Que de aviar tinha empenho.

Facilitarão de forte

As coufas
j
que nao temerão

Aquelles
,
que nao fabiaó

Do mar por ufo os fucceíTos.

Temeridade foi grande

Brincar , como por defprezo

Com tao potentes contrários ,

Quaes faó' as ondas , e o vento.
^" To
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Todas as velas menores

Em todo cafo le ferrão

,

E os maftaréos corti fuás vergas

Por mais cautela fe arreiaò.

Unicamente três delias

,

Deixando a grande do meio
^

Mais o traquete , e a latina

Da poppa fobre o caftello.

À'S duas maiores ambas
Contra-efcotas lhe pozeraô

Acautelados , feguras

Com tal prevenção as deixaõ.

Depois congregando a gente

Toda o Capitão difcreto,

Fez que a Rainha dos Anjos
OraíTe , dando elle exemplo-

A fim de que na pallagem

De taò perigofo Pego
Lhe fer propicia , e levallos

A porto de falvamento.

Porém Plutão adverfario

Mortal do humano género
Diverfamente tratava

Lá no feu hórrido Erébo.
I " Bem
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Bem fabe aquelle o negocio

A que o Miniftro
,
que levaò

y

Vai a Roma , e bem defeja

Eltorvalio , e desfazello.

Também lhe confta dos fantos

Votos
,
que já tinhaó feito

Os miferaveis affli&os

No antecedente aperto.

Mas entre todos aquelle

Que mais lhe penetra os feros

Internaes bofes , he o voto
y

Que de Francifco difíemos.

Naõ ignora o de Cocito
,

Imperador truculento
,

Que íempre as fantas Pinturas

Saõ armas contra o Inferno :

Que aílim como das laicizas

Se lhe originaõ progreíTos
;

Das fagradas fe lhe fegucm

Deftroços , e viSipendios.

Determina pois
,
que as aguas

Ao bom Navio fubmerjao,

Sem que algum -vivente efcape

De quantos nelle vaõ dentro.
Tan-
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Tanto refolve o tyranno

,

E feramente elegendo

Entre as Eumenides huma,
Decretou que foíTe Ale&o.

Anda , vai antes que o fonhe

O meu Germano do meio
,

E furtivamente arromba

De Eólia os duros cancellos

;

E naõ fomente defates

Das fuás prizões os feros

Auftros y Volturnos , e os Boreas
^

Mas eílimula-lhe os peitos.

A/Em lhe diíTe ., e iracundo

Co' grão bidente de ferro

Bateo no folio de forte
,

Que Dites ficou tremendo.

C A N T O IV.

Jl Artio a Fúria zunindo
y

Seus viperinos cabelíos

Venenofos vaõ Uivando-,

Vaõ-fe huns a outros mordendo.
Na
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Na maõ efquerda hum archote

De fogo infernal ardendo

Leva
y
e na outra hum terrível

Graõ ferpentino fiagello.

Já das lúgubres entranhas

Do caliginofo Averno
Vai fahindo , e de vapores

Graves todo o Orbe enchendo.

Se bem lho difle o iniquo

Rei de Acheronte foberbo

,

Melhor o fez , mais que á rifca

Executou feus decretos.

Chegando lá onde eftavaõ

Emprizionados çs ventos
,

De hum encontráõ fez as portas

Efcancarar n'um momento.

Dormindo eftava o reinante"

D;iquelles , o qual naõ tendo

Guardas a ellas , foi caufa

De taõ infolentes feitos.

Mas mil , e mil Satellitas

,

Que as vigiaíTem attentos

Armados , naó obftariaõ

A'quelle furor violento.
1

Sahi-
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Sahiraõ quantos havia

Naqueile cárcere tetro

Todos juntos j e inftigados

Da Fúria
,
que os vai tangendo.

Hum reboliço horrorofo

Todo occupa o hemisfério,

Repentinamente os mares

Em montes fe vaó erguendo.

Já tanto fóbem
,
que os cumes

,

Dobrando fobre 11 mefmos
,

Fazem ruido que atroa
%

De efpuma eftao já cubertos.

Cada vaftiíllmo flu&o

,

Quando no feu dobramento

Se precipita
,
parece

Que o Ceo fe alfombra de medo.
Das Catadupas o Nilo

,

Quando fe defpenha inteiro y

Nao fará mais que huma delias

Ondas efpantofo eíFeito.

Defta feiçaÔ fe abalava

O liquido pavimento
;

E nelle a Nao que faria

Em taó laftimofos termos ?

Arvo-
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Arvore fecca vagava

Feita ludibrio dos feros

Efpi ritos furiofos
,

Accommettedores emulos.
Porém Boreas excedia

Todos os mais nos extremos
Septentrionaes feus impulfos,

Oífcentando esforço immenfo.
Intentou elle de hum ja&o
Render o graõ baftimento

,

Abrindo o Mar, fubmergilío

Nas arêas do feu centro»

Defceo a Náo nimiamente
Tanto

j
que nos areentos

Fundos tocou com a quilha
j

Exaggerar nao pertendo;

Pois he verdade conftante
y

Juftificada dos feixos

Maiores que ovos de pombos >

Que
#
entaõ no convés choverão

;

Dos quaes nas mãos de Vieira

Vi alguns brancos , e negros

,

Que por memoria os guardava

De taó notável fucceíTo*

Ro-
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Roçou a Náo de foslaio

Naquelle aprofundamento

No faibro íòlto
,
que a onda

Feroz lhe arremeçou dentro.

Se hum palmo de agua tivera

O baixel então de menos
Para nadar , confeguira

O Aquilão feus intentos
;

Ou fe também fofle o fundo
De folida penha, certo

Suceederia o naufrágio

Miferavel fein remédio.

Aílim declarou chorando
Hum Genovez paíTageiro

Noticiofo daquelles
y

Ou íimilhantes fuccefíbs.

Toda a gente efmorecida

Já confiíTaõ requerendo,
Mifericordia clamava
Em altas vozes aos Ceos.

O Capellaõ do Navio
Bradando nelte comenos

:

Quem abfolvido ( dizia )

Quer fer
y
alevante o dçdo.

To«i
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Todos á huma conformes

Affim contritos fazendo

,

Lagrimas mil derramando
Abfolviçaõ receberão.

Hum tremendiífimo golpe

De mar niíto fobreveio
1

Que rebentou parte delle

Por bombordo fobre o lenho.

Menos horror caufaria

Talvez o facudimento

Da terra
,
quando bramindo V

Padece o tremor horrendo,

Daquelle abalo taò forte

O afpro eftremecimento

Fez que hum canhão fe arrancaíTe

Dos ganchos que o tinhaõ prezo
;

E lhe fez também do leme
Partir a canna

y
fazendo

Tanto terror tudo junto

,

Que onaô abrangem meus Verfos:

Mas aos corações
,
que eftavaó

Já no maior defalento
,

Dar-lhes o Ceo quiz esforços y

Benigno quiz foccorrellos.
No-
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Notavelmente acudirão

Com feus precifos remédios

A'quelles taõ perigofos
,

Quanto -horríveis deíconcertos.

No feu camarote em tanto

Santamente recorrendo

A' Divina Omnipotência

Eftava o Miniftro Régio.

Aqui veio-lhe hum Criado

Logo contar hum fucceíTo

Notável
,
prodigioíb

,

Hum raro acontecimento.

Contou
,
que em hum dos lugares y

Que alli jardins fe nomeaõ,
Succedera eftar Francifco

Naufeado padecendo

;

E que quando mais afflí&o

Elle eftava pelo tédio,

Fora infpirado a que prompto
SahiíTe do lugar meímo

:

Que fem tardar aíTuftado

Daquelle pulfar interno,

Abrira o poftigo logo

Para fugir para dentro.

Mm
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Alas que da banda de fora

Parte do corpo inda tendo,
Viera aquelle graõ golpe

De mar contra o baftimento.

Entiõ que a parte da poppa
y

Da qual o Vieira a tempo
Fugira , o mar arrancara

Toda fem deixar hum prego,

E que a porção
,
que coubera

De agua por aquelle ingreíTo

Junta entrara com Francifco

Arremeçando-o de peitos.

Que no feu catre fe achava

Mudando de veiti mentos
,

Baftantemente abatido

Do fufto,:e do moimento.

Penalizou-fe o Miniftro
\

De que trabalho taõ fero

Mal trataíTe o feu prezado

Cliente Pintor dile&o.

Porém do mefmo defaftre

Aquelle diílofo êxito

Lhe deu ledas efperanças ,

Por feliz annuncio teve-o»
Ficou
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Ficou aílim colligindo

3

Que o falvar-fe o bom Pequeno
Era hum final para todos

Alli de haver bom fuccefTo.

Logo mandou de hum archivo

Particular feu feie&o

De medicinas potáveis

Levar-lhe hum medicamento.
Com elle em fim foi curado

Caufando-lhe tal effeito
,

Que totalmente naõ houve
Mifter outro algum remédio.

Mas porque os mares corriao

Com graõ força , refolveraò
,

Que fe foltaíTe o traquete
7

Porém nos rins mui fujeito.

Affim fe fez , e taó largo

De.cfcota, que o fopro fero

EfcaíTamente podia
Nelle fazer grande emprego.

Dias
y e noites em fumma

Nefte indizivel tormento
Foraõ as miferas gentes
Na cançada Náo correndo.

SeU*
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Sem fe poder outra coufa

Diftribuir de alimento

Para íublidio da vida

Mais do que o bifcoito fecco.

Eraõ na efpantofa noite

Do trifte dia terceiro

Igual das antecedentes

Duas de horror todos cheios.

Nem do formidável Golfo

Se podiaõ ver libertos
,

Ludibrio feitos das ondas

Flutuando fem governo.

Já todos efmorecidos

Efperando pelo fero

Golpe fatal por inftantes

De parecerem fubmerfos.

Ratificavaó-fe os votos

,

Que tinhaõ já dantes feito r
E mil devotas promeílas

Hiaõ de novo fazendo.

Já da vigilia fegunda

Corria o quarto primeiro

,

Quando no convés bradarão

Alegres os Marinheiros;
Boa
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Boa viagem três vezes

Feftivamente difíeraó

;

E apôs de hum tiro de pefla.

Gritarão : Viva Sant-Elmo.

Era o cafo
,
que humas certas

Luzes de eíplendor fereno

Tinhaò vifto
1
que vagavaó

Lá das gáveas junto aos ceftos

;

Que faó as luzes
,
que os noflbs

Nautas chamaõ de Saõ Pêro

Gonfalves
y
a cujo Santo

Nos temporaes fe encommendao
j

Nas quaes tanta fé tem todos

Os bons Chriftãos que navegaó,
Que de bonança infallivel

As tem por final mui certo.

AíTutl fuccedeo
,
que apenas

Aquellas lhe apparecerao r

Principiou defde logo

A modificar-fe o tempo.

Já figurar fe podia

De andar com Tritões Protêo

Solicitando nas ondas

Pacifico movimento
j

Ou
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Ou que Neptuno tivefíe

Vindo talvez elle mefmo
Lá defde o feu Oceano
A pôr nas taes ondas freio

;

E a reprender afpramente

Os fopradores ibberbos

Das depravadas licenças

Dos nimios atrevimentos.

Punindo pelos amados
Filhos do feu caro Tejo

,

Que em doces aguas lhe rende

Áureos tributos immenfos.

Porém por bondade fumma
Foi fim de Deos verdadeiro y

Que ufou de mifericordia

Por Santos
,
que intercederão.

Os orgulhofos de Eólia

Efpiritos já fe aufentaó
?

Já vai o mar mitigando

Seus furibundos exceíTos.

Vinha também já fahindo

A luz diurna , trazendo

Por entre as névoas opacas

Aos triítes algum alentOr
Mas
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Mas como tomado eftava

Todavia o hemisfério

Daquella caligem deiifa
>

Tinhaõ pavorofo enleio.

£)e eftarem junto de alguma
Cofta os trafpaíTava o medo

,

Por lhe parecer que ouviáõ

Romper o mar em rochedos»

Com grande fé á gloriofa *

Santa Clara recorrerão
^

Para que clarifkaíTe

O Ar^MiíTas promettendo.

As deprecaçSes devotas

Efficazes parecerão
}

Pois logo em breves ináantes >

O Ceo fe moftrou fereno*

Prodigio foi, porque eftavaò

Já de dois calháos bem perto
,

Qué de Touro, e Vaca os nomes
Tem

,
que os Nautas lhe pozeráó

5

Que faõ junto de Sardenha

Dois efcabfofos berlengos
i

Que hum delles de Santp Antiôca
Se chama , outro de San Pietro*

K É



1 3 8 O. insigne Pintor
E de tal forte fe acharão

Ao pé delles
, que com geito

?

E com terror foi precifo

De lhe paíTar pelo meio.

Era efpectaculo digno

De fe ver ; mas o receio

Tirava o gofto
>
que a vifta

Poderá gozar em vello.

Rompia o mar de tal forte

Na juvenca , e no bezerro,

Que os efcondia debaixo

Dos efpumofos chuveiros,

E aquelle Ar comprimido

Lá nas cavernas dos mefmos
Que eftourava parecia

Seu horrendiífímo frémito.

Parecia que eftalavaõ

Raivofos de eftarem prezos

,

Ou que efpumando bramiaíj

Pelos falgados flagellõs.

Em fim de Calheri ao porto

,

Do qual os Sardos fe preza6,

, Os eançados Navegantes

Chegarão com bom fucceflb.
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Â'qiiellas horas

,
que os raios

Do matutino Luzeiro

Vaó defmaiarido 5 affUndíraê

Lédaménte o ciirvo ferro*

Já fe dá ordem
j
que ponhaõ

O Efcaler prompto , e léfto

No mar, para tranfportar-fé

A gente de mais reípeito;

Âflim fe fez
5

e o Fidalgo,

E o Capitão nelle entraõ

Já; e já também Francifco
^

Que entre os mais foi dos primeiros*

Quiz p Marquez
j,
que elle folie

£
j

Que levaíTe o lapiceiro

Para debuxar alguttíafc

Coufas das que foííbm vendou

Chegar ao Cáes naó deu muito

Que trabalhar aos Remeiros

>

Por quanto a Náo ancorada

Ficava delle mui perto*

Todos «em terra faltarão

Finalmente , e já direitos

Para render a Deos graças

Vaó procurando algum Templo.
Kii

r
A'
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A y Cathedral os conduzem

Alguns Sardoneos mancebos y
Por naõ levar quem tiveíTe

Da terra conhecimento.

Alli dizer fe mandarão
MiíTas

,
que fe pronretteraó

r

E tudo quanto podiaõ

Cumprir ficou fatisfeito*

Também á honra da grande

Santa
,
que illuftra Viterbo,

Se cantou MiíTa
,
pois era

Tutelar do baftimento.

Em três dias, que na Sardoa
3

Cidade fe detiveraõ

,

Naõ ceifou nunca Francifco

De ir produzindo defenhos*

Da mefma Sé rifcou elle

O frontiípicio , e por dentro*

Em perfpe&iva expreífava

Com fufHciente acerto

;

Que bem que aquelle edifício

FoíTe por Godos ere£k>

,

Naõ deixava de fer nobre,

Conciliava reípeito.
Dc«
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Depois tirou alguns trajes

De Cidadãos , e Labregos
Exquifitos

,
que dos noflbs

Saõ fummamente diverfos.

Arrecadava o Minifíro

Com ambiciofo anhelo

Quantas memorias daquellas

Hia o Vieira fazendo.

Entre tanto o Ceo piedoío

Já fe oftentava íereno

,

E re/pirava Zéfiro

Profperamente de geito.

A navegar convidava

Também o mar lifongeiro y

Pacificamente undofo
,

Aprazivelmente crefpo.

Deu-fe o final de levarem

Ancora , e logo pozeraó

Mãos á obra , e incontinente

Se poz tudo prompto em termos.

De alegre alarido as penhas

Retumbando , com feus eccos

Jucundamente alternavaò

Os améns, e os mandamentos.
Já
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Já feu calabre robufto

Recolhe a Náo , e feu freio

Adunco já como brinco

Tem a par do roftro appenfo,

Já do bom Cáes fe retira
y

Quaíi mifura fazendo

,

Recuando ; e fe defpede

Com mudo agradecimento.

E já meneando as graves

Entenas , e oíferecendo

A Favonio as pandas velas

Çonfegue o feu movimento
%

Pa enfeada já fórg.

O Galeaõ vai fereno

Voltando a proa dourada

Sobre o feu lado direito.

$*afiando vai finalmente

Nao, diftante dos dois mefmos
Caiháos , cuja vifinhança

, Tanto já de antes temerão,

Tal nos potentes irados

He formidável o afpe&o

,

Que depois menos efpanta^

Quando lhe aífiíle o focegô,
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Continuando o caminho

Vaó pela Cofta direitos

Da meima Ilha ; mas fempre

Aífaftados , circumfpe&os.

Já naõ dava luz aquella,

Que juntamente com Febo
Nafceo ; mas allumiavaõ

Os outros lumes fidereos.

Permanecia confiante

De Flora o Sócio dilefto

Em difpenfar docemente

Seus favoráveis alentos.

De forte
,
que de hum fó bordo

,

Sem pôr nas efcotas dedo

,

i Foraò pelas Ilhas ambas
Felizmente tranfcorrendo.

E como a Nao nao fazia

Mui feníivel movimento
,

Formar Francifcô daqueltas

Pôde os fragofos afpectos.

Exa&amente expreíTou-lhe

Aquelle tranfito eftreito

Entre as duas , o qual Boca
De Bonifácio nomeaõ,

Con\
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Com particular cuidado

Fez de Córfica os Cabeços
,

Que defde longe parecem
De edifícios coruchéos.

Do Sardôo mar já vaõ fora
\

E na quelloutro já entraõ

,

Onde naõ ha peícadores,

Nem nclle redes fe deitaõ;

Que os efcamofos rebanhos

Daquellas aguas fe aufentao

,

Como que as tenha interdigas
,

Perpetuamente Nerêo.

Também as Serras aviftaõ
f

Que aquellas galas naõ deitaõ

Já mais da cor em que os olhos

Tem mais defcanço , e recreio.

De Liguria o mar eu digo

Efteril , mais os feus feccos

Afpros montes , e infecundos

,

Que os feus fabios remedeiaô^

As prudentiffimas normas

De feus iníignes governos

Largamente de Amalthea
Qs foççoxros lhe acarretao*
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Mas ao magnifico porto

Da fqa Cidade chegaò
,

YiHofa , e rica , opulenta

Por feus notáveis commercios

;

A qual , bem que hoje nao tenha

Tanto efplendor , eu prevejo
%

Que inda fera como d'antes
y

Se no calcular nao erro.

Entrarão pois , e eftrondofas

Saudações fe fizera

ó

Com feftejantes bombardas,
Reciprocamente ardendo.

Lançou em fim Santa Rofa
No feu porto o grave ferro

y

A Náo que aífim fe chamava
,

E deu repoufo a feus -membros.

AHi dos cinco Navios
Menores feus companheiros
Viraõ hum

y
que de deftroços

Tinha íinaes manifeftos.

Dos outros quatro fe foube
y

Que arribando fe acolherão

A Gibraltar , onde eftavaõ

Tratando de feus concertos.
Efe*-
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Eícaler, Lancha , e Catraio

Com alvoroço
y

e feftejo,

Promptos para os defembarques

Logo no mar fe pozeraõ,

Qs Remadores daquelle

,

Que fe preparou primeiro

,

Eftaõ nos bancos
,

ja todos

Lançando maõ dos feus remos,

Sap dez^íçis efcolhidos
,

Que tem de veludo preto

As carapuças v com tarjas

De prata por ornamento.

Todos com íòbre-camifas

Igualmente eftaõ cubertos*

Brancas como a mefma neve

,

Que recreava o aceio.

Baixou finalmente o grave

Senhor , de decoro cheio,

Para o Bergantim com todos

Do £eu acompanhamento.

Baixou também o Liguro

,

Capitão da Náo
j
proveio ,

Mas venerando , e bizarro

Com mui civil tratamento.
Vai
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Yai juntamente Francifco

,

Nem he já dos derradeiros

,

A quem lugar fe concedq.

Debaixo do toldo ferieo :

Qy^ feu Mecenas cuidado

Tem , com virtuofo affe&o
,

De honrallo fempre com juftos

Idóneos acatamentos.

Já do Navio fe aíFafta

O Efcaier, já compéçao
Os Remadores peritos

A hrandear os feus remps.

Expedito yai de modo
,

Qje hum Gamo correra menos J

Quando das fettas fugiíFej

Do venator avarento.

Chegando em fim ao decente

Cáes , com defcanço , e focego
y

Commodamente fem prancha
Todos á terra defceraõ.

Hum decorofo Palácio

Com moveis r-e paramentos

Já prevenido fe achava

Para lhe feryir de albergo.
Com
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Com regozijo naquella

Rica Cidade eftiveraò

Cinco dias , deícançando

Dos padecidos tormentos.

Algumas çoufas mais dignas

De alli fe verem foi vendo

Com feu Vieira o Fidalgo
y

Fazendo-as pôr em defenho.

Foi huma delias a taça

De efmeralda
,
que confervaS

Os Genovezçs ditofos

Na Gafa de Saõ Lourenço

;

Na qual admirável jóia

Foi prefçntado o Cordeiro

Pafcal na ultima Cea
Do Divino Nazareno,

Tem dg diâmetro a meíma
Dois palmos , e de hum perfeito

Exigono he fabricada

,

Pura de hum pedaço inteiro,

JVlas da infeliz conftru&ura

Da me fina Sé naò quizeraò

Formar alguma memoria
y

Pouparap delineamentos.
Pois
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Pois a fachada daquella

Parecia hum taboleiío
^

Dos que chamamos de Daltias

;

Hum xadrez de branco T e negro*

Em fim da tal froritariá

O gofto iníipido , e fecco

Loga indicava qual foíTe

O edifício por dentro.

Porém bailará que eu diga

,

Que fó merece refpeito

Independente da idéa

Do prirfco fcu Arquite&o.

Logo depois ao Palácio

Magnifico 5
e opulento

Do Príncipe Dória fora6 i

Porém já quafi correndo.

Na principal grande fala

Pintado eftava no te&o
Dos atrevidos gigantes

O fatal jufto defpenho,

Precipitados fe viao

Por entre os nimios fragmentos

Dos acarretados montes

Cahir em pedaços feitos.
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Era do iníigne Perino

Dei Vaga efte monumento

,

E outros mais que naqúelle

Graó Palácio fofaò vendo.

Nao fe fez difto debuxo

Algum por falta de tempo

;

De aqui ao jardim da mefma

Notável aula defeeraô*

Saõ indizíveis as fontes

,

As eftatíias , e os paífeios

,

E deliciofos fitios

Daquelle jardim fupremo.

Mas em hum lago que havia"

Nelle fe achava hum modelo

Singular para huma barca

De exquifitilUmo invento^

Era ideada de rtíodo
,

Que bem fe podia dentro :

Nella por debaixo d'gua

Õccultamerite ir correndo*

Da formatura do calco ,

Da contextura dos remos,

Quiz o Miniftro hum debuxo

Com fuJRciente-aceio.:
t)o
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i

Do mais que havia por entre

O regular bofque ameno

,

Se contentarão da viíta
i

Deraõ-fe por fatisfeitos*

Delineou finalmente

Francifco aquelle foberbo

Farol v que eftá no gra6 porto

Daquella Cidade ere£k>

;

O qual pela nimià altura
,

Quando eftá de noite accezò,- •

Entre as Eftreílâs parece

Hum Aftro refplandecendo*

AlTás prazer reíultava

Difto aquelle amável génio
>

Á'quelle illuftre , das artes

Nobres honrador acérrimo*

Nem menos gofto o Vieira

Tinha de ir-lhe comprazendo^
Em lhe augmentar o mimofo
Pecúlio feu pínturefco.

De quanto atéqui fe havia

PaíTado fez hum compendio
Efcrito

j
que á própria Pátria

Enviou pelo Carreio.
De
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É)è faudades tratava

Também com modos mui meigos
j

Que naturaes etao nelle
i

Como a doçura do génio*

A feu Genitor amado
Contava os próprios fucceíTos,

Narrando tudo o que tinha

Vifto , e o que tinha feito.'

Pedia-lhe
,
que enviaíTe

A' Quinta da Lu2 o mefmo

Papel
,
para alli faberem

Os feus acontecimentos.

Particulares lembranças

Naó mandava > mas myfterio

Particular envolvia

Seu galantiflimo methodo.

Sim confeífavá faudades

Daquelle fitio dileclo

,

Mas a bclliflima caufa

Delias guardava em fegredo.

Já do Poente affoprava

Favonio , favor trazendo
,

Alliviando Anfitrite

Das inclemências do Euro»
Nae
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Nao fe efperava por outra

Goufa fenaõ pelo tempo
Para partir , tudo eftava

Prompto ; tudo pofto em termos.

Duas Galeras á ordem
Do graõ Miniftro attendendo

As difpofições eftavaõ

Com feus melhores apreftos.

A Capitania com outra

De eftado com Granadeiros

Bem guarnecida por culto

Do inclyto PaíTageiro.

Com anticipado avilo

Na manha do dia fexto

N^Jlas contentes fe foraõ

U& madrugada, mui cedo.

Ao defpedir das Galeras

,

Por obra dos Bombardeiros

,

Do porto a boa viagem
Com ledo eftrondo lhe derao

;

As quaes , com quantos á proa
Tinhaõ de bronze inftrumentos-,

Igualmente trovejando

Feftivas correfponderaõ,
L Ji
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Já do feu porto vaó fora,

Já feus forçados naõ remaõ
,

Dos opportunos favores

De Zéfiro fe aprovei taó.

E como quaíi que em poppa

O propício vento levaô,

VaÕ como xáras cortando

As aguas do mar fereno.

Ainda o Sol naô chegava

Do Occídente a feu termo ,

Quando chegarão áquellas

Ondas onde o Coral pefcaõj

Aonde os Búzios Tofcanos

Vaó de mergulho a colhello ,

Que o fôlego por coftume

Sabem reter largo tempo.

Já finalmente em Livorno

A chegada lhe feftejaó

As marciaes de Vulcano

Bocas com mil brados ledos.

Com outras taes, fe naó tantas,

MoftraÕ de ir agradecendo

As arrogantes Galeras

Os retumbantes obfeqttios.
Intro-
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Introduzidas que foraõ

Naquelle feguro Seio

Chamado Moio , tomarão

Lugar junto ao parapeito*

Já de fahir das Galeras

Vió tratando os pafíageiròá
£

Já fe defpedem dos Nautas^

Que ficaó hellas , e os deixaô*

DeixoU-lhe o Vafaó ftiblimè
i

Com magnifico difpéndio
$

Para õs Navegantes todos

Das meímas amplo refrefèô*

já da Vefpertina Éftrella

Hia d fefpíandof cfeícetido
f

Qiiando na Cidade entfafaâ

Os Luíitaiios fraufteiros*

Mas antes de entrar paíhiaraô

No íingular Monumento *

Que eftá da banda de fórà

Pouco diftante do ingreffo*

No Simulacro gigante

De jafpe fobre hum íbberbcí

Pedeíhl entre outros quatro

Gigantes de bronze tirezos*

L ii Q#ú



i$6 O insigne Pintor
Que figurava o graõ Coimo
De Medicis, lhe diíTeraò,

Com quatro Varões notáveis y

Que elle venceo Sarracenos.

Lugar naõ houve de verem

Mais nada; porque já eraõ

Horas , em que a noite o fufca

Seu manto vinha eftendendo.

Accommodaraò-íe todos
y

Do feu Protcfto-r egrégio

A5 digna fombra, com largos y

E pródigos tratamentos.

Aífim que as horas obfcuras

Paliarão
,
promptos fe erguerão :

Promptos eítavaõ da pofta

Já três chamados caleços.

Em hum metteo-fe o Miniftro

Meramente , e fe metteraõ

Nos outros dois os mais próprios

Seus neceíTarios fuj eitos.

Defpedio-fe elle acceitando

Os gratos defpedimentos

De todos
y
e do Vieira:

Benignamente hum amplexo.
Par*
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Partio em fim para aquella

Alma Cidade direito

,

Annunciando-lhe todos

Cordialmente o bom fucceíTo.

Recommendada a famil^a
,

Principalmente o Pequeno
?

Ficou ao feu veterano

Prudente grave Eícudeiro.

T.á prevenida fe achava

A's difpoílçóes do mefmo
Naquelle porto efperando

Embarcação de refpeito.

Em continente abalarão

Todos nella , e já fe alegrão

De ver o cachão
\
que a proa

Vai pelos flu&os fazendo.

Foi taõ feliz , como breve,

A tal viagem
,
pois demo ,

Em Civita-vediia fundo
Antes de efcondcr-fe Febo.

Nefta Cidade a propinqua
Noite em fim, fe recolherão,
E nobremente tratados

Foraõ no mais digno albergo.
Aili
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Alli fe ordenou

,
que promptos

Com feus devidos petrechos.

De madrugada fe achaífem

Qs precifos Çaleceiros,

Também aíílm huns chamados
Eftrafcinos

,
que fao certos

Plaullros velozes, que fervem

Commodamente aos carretos.

Ji fabedor he Francifco

De eílar â& Roma taõ perto
y

Qye doze milhas fomente

De efpaço tem de por meio.

Para voar defejara

Ter azas
y
porque os momentos

Que tarda em chegar a Roma y

Lhe eftaó annos parecendo,

Nem fechar olhos poííivel

Lhe foi
, que o feu penfamento

Alvoroçado
y
vagando

y

Se exercitava inquieto.,

As faudades da.belía

Dona Ignez doces tormentos

Lhe daõ : caufa-lhe a Pintura

Também melifluo ^eiyélo,
Çonr-
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Conílderando fe encanta J

Naquellas
y
que entre li tenhao

Reciprocas dependências

Eftes feus caros objeftos.

Sem deícançar as obfcuras

Horas , niílo difcorrendo
,

Levou Elle , até que todas

Elias pafligem fizera 6.

Já dos chocalhos , e guizos

Das beílas dos Arreeiros

O retinido fe ouvia

,

Já tudo andava fervendo.

Em limitados inftantes

Os defejofos Romeiros
Apercebidos , e promptos
Para partir fe pozeraõ.

Ultimamente embarcados

Nos terreftres baftimentos

Já vaõ caminho de Roma
i

Se naõ voando
y
correndo.

Já de Francifco as entranhas

Se eftao de jubilo enchendo ,

Por ir bufcar no feu prazo

Suppofto merecimentos.
Nao
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Naô cabe em fi de contente,

Vaticinando a íi mefmo
y

Que alcançará requiíítos

Para abonar feus intentos.

Neftas idéas, e neftes

Raciocínios todo o tempo
Foi da jornada occupando

Em hum continuo filencio.

Que nem por ifíb eftranhado

Lhe era do feu Companheiro
Prudente

,
porque em deyotas

Lições fe hia entretendo.

Eítava o dia formofo

,

Porque Cynthio defcuberto

Refplandecia , e temprava

Do Norte os hálitos frefcos.

Hia, qual lince , o Vieira

Com longos olhos attentos

De alguns pináculos fempre

Buícando o deícobrimento.

Eifque no chegar ao cume
De hum aprazivel oiteiro

,

Vio de repente hum -zimbório

Por cima de huns arvoredos.
Logo
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Logo fuppoz
5
que feria

O do magnifico Templo
Do Vaticano

7
da magna

Baiilica de Saõ Pedro.

Na6 fe enganou
,
porque logo

Também o leu Carroceiro

Vociferando feftivo

Lho diíTe , apontando o dedo.

Que fob refalto goftofo
,

Que grato fufto
,
que ledo

Experimentou Frar.cifco !

Qae alegre defafocego !

Seu coração de contente

Palpitou com tal excefíb
y

Qae parecia faltando

Naó lhe coubeíTe no peito.

C A N T O V.

cl A' finalmente ás muralhas
Da grão Metropoli a termos
Chegando vai

,
que fe encontra

Com hum magellofo ingreíTo.

Eid
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Em huma porta

,
que fica

Do Vaticano mui perto
,

Que de San Spirito o nome
Teftn com jufto fundamento.

Por eJla entrando , abyfmado

EHe ficou logo j em vendo

Huma columnata immenfa

De hum ampliíílmo terreiro

;

Em forma de anfitheatro

Era
y
o qual tinha no m~io

Hum portentofo Obeliico

Magnificamente erecto
;

Acompanhado de duas

Fontes , ou rios immenfos

,

Chafarizes de alabaftrq

De fmgular magifterio.

Gritou Francifco , rogando

Que quizeíTe o Galeceiro

Deter os- pálios, fomente

Quinto fe difieíTe hum Credo,

Softeve o ruftico. as rédeas

Dos feus brutos caminheiros

,

A'quella voz penetrante

Dando civilmente ^ffenfo.
Tam-
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Também o grave Cuftodio

Do Vieira, o Companheiro
Seu veterano naquella

Breve demora conveio*

Jifpraiarad na grandeza

Daquelles vaftos obje&os

Seus olhos , naò çoftumadosi

A ver tdÔ magnos portentos,

Attonitos j e aturdidos

Da maquina do profpe&o
Da grande Igreja , ideando

Eftaõ qual fera por dentro,

Mis como ao Zenith chegava^
As rodas já, que acarretai*

A Luminária diurna,

Moftrarao ferçm diícretos.

Pelo feu gofto cortando

,

A feu Auriga difleraó ,

Qae profeguiíTe o caminho:
Partio elle obedecendo,

Checando pois vaÒ á Ponte

,

Qae antigamente foi dUelio
Intitulada

, que agora

Dv SanfAngelo a nomeaõ.
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Cujo appellido recebe

Do decantado Caftello

Junto
,
que foi de Adriano

Magnifico Maufoléo.

Ornada a Ponte de Eftatuas

Toda eftá de grande apreço
,

Feitas de iníignes Authores
y

Que em Roma já floreceraó.

Por ella vaõ trafpaflando

/ Aquelle Rio
,
que qítçío

De refplandor infinito

,

Brilhou já por tantos feculos.

Aquelle em que Tiberino

,

Rei de Albano foi fubmerfo

,

Que hoje os mais cultos Romanos
Goftumaô chamar-lhe Tebro

;

Que luzirá para fempre

,

Sempre irá permanecendo

Gloriofo até ás metas

Da confummaçaô dos tempos»

Ora naquella indizivel

Alma Cidade já dentro

Francifco eftá
;
quanto encontra

Saó para elle portentos.



Vieira Lusitano. iójf

Os edifícios notáveis
y

O publico luzimento

Da Corte , tudo lhe caufa

Goftofo efpanto , e refpeito.

Tal naõ íuccede nos outros

Da comitiva
,
que attentos

Vaõ fim
,
porém de outra forte

Olhaõ para os taes obje&os.

Mas já do Palácio , aonde

Saó efperados, vaõ perto,

Habitação do Miniftro
,

Gloria dos illuftres Mellos.

Daquelle
,
que do Monarca

Fideliflimo Primeiro

Era Enviado , ifto bafte

Saber para conhecello

;

Que pela esfera fublime

Dos Soberanos podemos
Fazer dos feus efcolhidos

Varões idóneos conceitos,

Naquelle Palácio eftava

Por hofpede o novo Régio
Summo Miniftro , efperando

Seus fâmulos com defvélo j
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Os quaes em fim ópportúnos

Chegarão todos
y
a tempo

Que já preparando as mezas
Andavaõ os Mantieiíos.

foi applaudida a chegada

Daquelles eom grão feftejo^

Com demonftrações flncéras

De çandidiílimo affeckh

Aqui porém rtiui diftin&o

Era o Vieira
,
que o gehio

Seu cativava o de todos

:

Tal condão tinha do Eterno*

Que a prenda efpeciofa

De Pintor
i
fobre o afpe&o

Gentil, fobfe a tenra idade r

Conciliava òs afFe&oSé

AíTim fobre azul celcíte

O ouro refplãndecendo
j

Naturalmente oá agrados

Attrahe dos que naõ faô cegos*

A feu Mecenas íublime

Logo foi Êlle direito

Beijar as mãos ^ mais aquellas

Do feu heróico Praceiroé
Am-*
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Ambos de dois os exímios

Caduciferados Régios
Achou juntos

y
e ambos elles

Benignos o receberão*

Tinha o Miniftro recente

Ao veterano já feito

Saber o que conduzia

No feu cliente Pequeno*

Mas para a meza chamados
Saõ

y
na qual fe defconcertaá

Dos Cozinheiros as obras
>

E as perfeições dos Copeirosf*

A'quelle espreitado avifo

Ambos fe vaõ já movendo
^

E com civildade fumma
Contente o Vieira deixaój

O qual lhe fez os devidos

Decorofos cumprimentos
y

E foi aonde efperado

Era também para o mefmo^
Alli paliarão daquelle

Dia lédaffiente o reílo ^
E da mefma forte a noite

Com geral contentamento.
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Na manhã feguinte , em fumma

,

As defpedidas fazendo
,

Se apartarão civilmente

Os Luíltanos fraufteiros.

Ficarão os veteranos

Saudofos j e os modernos

Para o feu já prevenido

Palácio fe recolherão
7

Que na decantada rua

Eftá
j
que Lá&ea nomea6

,

E tem defronte a grão Praça

Columna por feu terreiro

;

Affim chamada
,
por ella

Ter collocada no meio

Huma foberba Columna

,

Que he praticável por dentro;

A qual foi já dedicada

A hum , que Pio diíTeraô

Os primitivos Romanos ,

Hoje ao Sócio de Saõ Pedro;

De cujo Santo gloriofo

Em cima os Papas pozeraõ

Hum Simulacro de bronze

Por grave Artifice feito.
Neftc
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Nelie efpaçofo Palácio

De nobres repartimentos

Se accommodaraõ contentes

Todos
,
grandes > e pequenos*

> Hum lindo quarto , e decente
y

Para Francifco elegerão

No fegundo andar , com vifta

Para o dito monumento.
Aqui porém , o benigna

Muía , teu favor pertendo

Novamente : dá-me auxilioS

Com que,me avives o engenho;
Que dos admiráveis paflbs

De Fíancifco a tratar entro

,

Do trabalho, e da virtude

Com que emRoma os foi movendo*
Dos annos cinco

>
que efteve

Ao feil Prote&or fujeito

,

E de dois mais
i
que eftudando^

Ficou na aufencia do mefmo.
Socegar Elle naõ pôde
Logo alli ^ íem que primeifo

SolicitaíTe a licença

Para fahir^ pari ir vendo*
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Benignamente o Miniftro

Lha concedeo , conhecendo

Ser inculpável naquella

Idade o requerimento.

Mas ordenoú-lhe
5
que foíTe

Com hum pratico mancebo
Romano , de alguns que eftavao

Para criados acceitos.

Sahindo pois , diffe ao guia
y

Que o conduziíTe direito

Ao Vaticano
j
que diíTo

• Tinha exceílivos defejos.

Logrou Vieira o feu gofto

,

E grande o foi logo tendo

Em ver , bem que de paíTagem
,

Maravilhofos profpe&os.

A'quella Ponte famofa
,

Que antes paliara correndo

,

Chegando agora , deteve

Os paíTos , ficou fufpenfo*

À cada qual dos marmóreos

Simulacros fantos , bellos
y

Que nella eftaõ , foi Fraíicifca

Ponderando muito attento
;

Que
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Que todos elles imagens

Saó de Anjos
^
que reprefentáô

Terem da Paixão fagrada

De.Chrifto alguns iilftruméiitôS*

Depois de haver contemplado

Taes obras > delias defpego

Fez ; mas como quem fe apãitâ,

De algum doce encantamento*

Ora finalmente áquella

Maravilha do Univerfo

Já chega
> já na íua Praça

Magnifica eftá perplexo*

Palmado fica , e parece

Que duvida fe eftá vendo
Realidades

i
íe em fonhoS

Vê fantafticos profcenios.

Àlli depois de haver vifto
i

Naõ já de Vef fatisfeito.

Entrou rtaqUeíle thefourò

De maravilhas immeníb.

Naquelle Erário j naquelle

Summo Edifício eftupendo
$

Qje obra de celeftes bfaÇos

Parece
9
ú naõ de terrenos*

MU OK
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Oh que aprazível efpanto

y

Que paímo, que aflbmbro ledo
Experimentou Francifco

,

Quando fe vio nelle dentro !

Naõ tomou logo agua benta y

Que do feliz pafmo prezo

Ficou como hum íimulacro

De mármore mudo , e quedo

:

Porém depois dos alTombros

Ditofos j roto o filencio ,

Prorompeo em dar as graças

A Deos , do que eítava vendo.

Bemdito feja o Divino

Cuidado
f
que eftá foftendo

Maquina tal : ifto difle

Mais vezes , de efpanto cheio.

Então primeiro que tudo

Foi dar fínaes manifeftos

Da educação pia , e fanta

,

Que em feu próprio lar lhe deraó*

Foi fim cheio de piedade

Ao Sacrifício incruento

Aífiftir, no qual a Hoftia

He o Divino Cordeiro*
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Depois difto j e das devotas

Orações
,
que de joelhos

Inda rezou
y
levantou-fe

,

E foi contemplando o Templo*
A cada inftante os feus paflbs

Embarga , e fica fufpenfo,

Todo enlevado eo' os olhos

Sem peítanejar abertos.

Eftando aílím nefte puro

Excçílivo enlevamento
y

Nada àú Mundo lhe lembra

,

De eftar no Geo eftá crendo.

Mas para que efte feu grande

Goíto naõ feja perfeito
y

Vem-lhe á memoria
,
que a fua

Doce Ignez naõ goza o mefino.

Ai minha bella querida

Donna Ignez , Elle em feu .peito

Dizendo vai : Quem me der^

Que vifles ifto
,
que eu vejo

!

Mas fe algum dia -o Deítino

Me permittir, o que eu tenho
Na fantaíia difpofto

,

Que ainda o verás efpero.

Da
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Da nobiliífima iníigne

Arte achou Elle portentos,

Da divinal Arte digo

,

Que ás obras de Deos faz eccos,

Alli também da Efcultura

Prodígios vio , e foberbos

De arquite&ura milagres

Com grave efpanto foi vendo*

Tudo bellifíímos partos

Dos mais illuftres talentos
%

Que o fecundiílimo Tibre

Fertilizou com feus prémios,

E quem quizefle diftin&a

Relação difto ir dizendo,

Naô baítaria ter de ouro

A lingua j e de bronze o peito.

Ultimamente advertido

Dos fonóros pregoeiros

Das horas , fahio daquelle

Delicioíiflimo enleio,

Suhio porém pezarofo

Com intimo fentimento
,

De que paíTàíTe com tanta

Prçíía q preçiofo tempo,
* "' *

Cht-
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Chegando a cafa , o Mecenas
Lhe inquirió

,
que fora vendo ?

Senhor (difle) coufas grandes

Vi
,
porém lingua nao tenho.

Nao fei dizellas , nem acho

Para relatallas termos;

Na grande Igreja fó poíTo

Dizer
,
que entrei de Saõ Pedro.

Aflím diíTe já Saõ 'Paulo,

Quando vira os Ceos abertos

;

DiíTe que vira , mas iííb

Que vio , nao foube dizello.

Com grande gofto os feguintes

Três dias logrou inteiros

Francifco em ir viíitando

Alguns Palácios
5 e Templos.

Ceifou em fim
,
pondo aos paffos

Da curiofidade freio
,

Já cubiçofo aos eítudos

Seus dar principio querendo.

Recommendado foi logo

A1
direcção do primeiro

Pintor
,
que em Roma gozava

Então mais predicamentos.
A
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A quem prefentados foraô

Todos aquelles defenhos,

Que o Luíitano Vieira

Da Pátria trouxera feitos;

Os quaes daquelle perito

Meftre com olhos attentos

Bem ponderados , vio nelles

Indicios de óptimo engenho,

Reconheceo qual esfera

Seria a do feu talento
,

E declarou quanto eftava,

Na Pintura promettendo.

AíEm puramente algumas

Normas lhe infundio a geito
%

Da propenfaõ que lhe achava
y

Favorecendo-lhe o génio.

%
Conforme aquellas o efprito

,

Çois na Pintura exercendo

De tal forte foi
,
que a todos

Admirava o feu progreífo.

Tranquilamente engolfado

Como baixel çom bom vento

,

Profperamente feguindo

flia feu rumo direito.
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Já dos Caraches na iníigne

Galaria dos Farneíios

Elle empregava com gofto

Virtuofa-mente o tempo.

E foi efte hum dos mais úteis
3

E folidos documentos

,

Que feu Dire&or iníigne

Lhe communicou ílncéro

;

Porque nas obras daquelle

Preclaro Author, os fegredos

Da mufculatura le achaõ

Com graça mais manifeftos,

De modo tal
,
que elle ferve

De defcifrador perfeito

Das difRcultofas partes

Em Rafael r e nos Gregos.

Em fim , fegundo os di&ames
Do feu Preceptor difcreto

y

Se empregava , e confeguia

Notáveis adiantamentos.

As Academias no&urnas
Dos coftumados modelos

Ja frequentava com fruto

Digno do feu graõ defvélo.

E
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E já de que poíTuía

Facúndia para os inventos

,

Com elegante viveza

Dava íinaes manifeftos.

O que de veras conftando

,

Foi caufa de que ifíb mefmo
Na própria feliz carreira

Lhe originafíe tropeços.

Caufa foi de que o Miniílro

EntraíTe logo em proje&os

De feu prazer, mas pezados

Para Francifco , e moleftos.

Entrou aquelle a ordenar-lhe

,

Que exa&amcnte os feftejos

Sacros , e funções de Roma
Lhe fofle pondo em defenhos.

Executou efte daquella

Mefma boca os mandamentos
y

E internamente afiligido

Foi de hum cruel fentimento.

Mas oceultando o defgofto

Com a doçura do afpe&o
y

Partio logo a encerrar-fe

Trífte no feu apofento.
Jà
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Já fe divifaya o raio

Do vefpertino Luzeiro

,

Quando reccbeo a fetta

Daquelle grave preceito.

Parede meias ficava

,

Por forte , com o graô Botelho

,

Que os appellidos illuftra

Dos Moraes , e Vafçoncellos.

Aquelle Botelho eu digo
,,

Que com feus heróicos Verfos

Do Magno AíFoníb cantando

,

Fez o próprio nome eterno*

Do mefmo Miniítro á fombra

EUe eftava então vivendo

,

Da qual depois affaftou-íe

Por feus occultos refpeitos,

O certo he
,
que fe ignoraõ

As caufas do feu defpejo
,

E a razaÕ porque ao Mecenas
No Lethes deu por fubmerfq,

Sçm fazer delle memoria
,

Nem nos lugares fomenos
De feus notáveis volumes

y

Que vao pelo Orbe impreíTos.
Mas
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Mas que feria , fe infere

,

Por influencia do génio
Seu foberano

,
que em fuás

Obras fe eftá conhecendo.
Naõ quiz o trifte Vieira

Naquella noite alimento

Provar : preoccupado tanto

De defgofto tinha o peito.

Aílim paliando os no&urnos
Efpaços , foi fem focego

Continuamente exhalando

Ays
y
e fufpiros immenfos.

Entre os quaes formou mil vezes
,

Como feu vital fuftento

,

Aquelle adorado , e doce

Nome do feu cam Qbje&o.
Minha bella Ignez . dizia

,

Naõ fei, naõ
5
que Fado adverfo

Aos generofos deíignios

Meus maquina impedimentos.

Pura merecer-te , o Bella
,

Toda minh'alma no empenho
Entrou folicíta \ os paiTos

Para illiiftrar-fe movendo.
Atra-
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ÀtravefTarem-fe agora

Duros obftaculos vejo
y

Difficuítando o caminho
A meus hon fofos intentos.

Embaraçarem-me os fios

De meus eíiames íele&os

,

O mefmo he que da vida

Cortarenwne o fio cercio.

Aflim dizia o queixofo
,

Supprimindo os triftes eccos
,

Que alguns quafi ouvio aquelle
f

Que lhe ficava taõ perto.

Já purpurejava o manto
Da precurfora de Febo,
E a feftejalla voavaõ
Mil voláteis Geíielos.

Sahindo hia o Vieira

Já do feu quarto ; e querendo
Partir , teve hum proveitoíb

Prevenido encontramento.
Daquelle vifinho infigne

,

Que entaô com puro defvélo
Por elle efperava , os paflbs

ÁUi lhe foraõ fufpenfos.

Foi
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Foi convidado a que entraííb

No feu aberto apofento
>

Que de propofito eftava

Daquella forte mui cedo*

Entrou Francifco attenciofo

Aquelle oíFerecimento

De urbanidade , e lhaneza

Gentilmente recebendo.

Cerrou-fe a porta , e tomando
Ambos dignamente affento

>

Prorompeo logo o famofo

Poeta por eftes termos.

Ouvir huns ays efta noite
5

De quem tinha fentimento
,

( Nao fei fe aprehenf,ô feria

)

Lá me eftava parecendo.

Saber quizera fe alguma

Coufa lhe dava tormento
,

Menino meu , meu vifinho

. Virtuofo ; a quem venero;

Que para dar a feus males

Opportuno aimim remédio j

Farei quanto for poíTivel

Para confeguir o efíeito*D
Por
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Por vida fua lhe rogo

,

Que me declare fem pejo

Quem o afflige , e naõ recee

,

Que eu lhe profane o fegredo.

A'quella honorofa inftancia

Já civilmente cedendo
Francifco , defcobrio todo

O feu coração ííncéro.

Naõ já fem lagrimas Elle

Significou feus apertos
,

Que algumas pelo elegante

Seu rofto ainda correrão.

Candidamente deu conta

De feus graves penfamentos

A'quelle efpirito infigne
y

Tanto illuftrado de Febo.
Àttentamente efcutando

Com carinhofo refpeito

As confifsoes de Francifco

Efteve o famofo Épico.

Ceifando aquelle , e já ponto
A feus artigos fazendo

,

Abrio eftoutro valido

Das Mufas os fabios beiços.
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Vilinho amado , elle diíTe

>

Ingenuamente lhe quero

Fallar verdade , a qual fempre

Aílím de a dizer profefíb.

Já faberá
( profeguindo

Foi)que osmofquitos ,fe os vemos

Por microfcopios
,
parecem

Tamanhos como camelos.

Naõ fe imagine taõ duro
i

E iníupportavel o pezo

,

Que lhe encarrega a feu fabio

Mecenas fem máos intentos.

O qual fe tanto he benigno v
Sem duvida crer podemos

Naõ fer fim mente caufar4he

Poíitivos detrimentos.

Bem fei
,
que fe cahem nos olhos

Quaefquer mínimos argueiros

,

Sendo tanto fenfitivos

,

Gravemente fe moleftaõ*

Mas nem tamanhos os males

Alguns feraõ como cremos

;

Naõ façamos que maiores

Por aprehenfaõ nos pareçaõ.
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Supponho bem que ao fublime

Seu rumo remaras fejaõ

EíTas incumbências graves

,

Tanto íim, naõ já rochedos.

Taõ pouco ellas feraõ Syrtes

,

Em que naufrágios padeçaõ

As extremadas idéas

Suas , e heróicos proje&os.

Quer o Miniftro fervir-fe

Do feu opportuno preftimo
;

Entenderá que aos eftranhos

Occupar fera defcredito.

Seja o que for, naõ fe aííufte

,

Vá navegando
,
que o vento

Que nifto tem pela proa ,

Naõ durará muitos tempos.

Naò efmoreça
,
proííga

Coiiftante nos feus intentos
y

Que confeguirá do monte
Subir ao cume fupremo.

í)aquelle monte a que afpiraõ

Chegar os que honor defejaõ
>

O que nem todos aquelles

Alcançaó, quantos o intentaõ.

N A<±uí
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Aqui da cor de eímeralda

Breve cortina correndo

,

Huma excellente Pintura

Lhç apontou de infigne engenho*

Por alta via efcabrofa

Mui empinada > hum mancebo
Reprefentava ir fubindo

,

Armado de lança , e d'elmo

:

E que infinitos
1
atrozes

Bichos , mais que os Jacaréos y

Vinhaò fahir4he ao encontro

Para lhe metterem medo.

Mas aíliftido de duas

Graves Matronas , movendo
Hia os feus paflbs feguroj

Sem que moftraíTe receio.

A mais formofa das mefmas
Era a Virtude ao direito

Lado j e a outra a Conftancia

Também gentil nada menos.

No fim do tal monte eftava

Hum refplandecente Templo
Circular , todo cercado

De palmas
y e de loureiros.

Expoz-
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Expoz-lhe aqui o íublime

Poeta o cafo , fazendo

Que.o feu viíinho tivelfe

Confolaçaõ, e focego.

De tal doente
y
ditofa

Sorte foi achar tal Medkdj
Em que podeife fiaí-fe

i

A quem deveffe dai4

credito*

Em fim defpedio-fe delle

Francifco > e agradeciítlefrtõã

Mil exprefTaiido-lhe logo^

Partio animofo^ e ledo*

Oh que efficacias infimdeitl

Os excellenteg confelhos$

Quando a corações íe applícaé

Idóneos a recebellos !

Já, já Vieira conforme

Se fobmette ao grave pezd
Do modo

^
que o feu Mecertâg

Eftava delle querendo*

Da celebridade magna
De Corpus Domini ò tèíttpó

Chegava
i

e já pélas fiías

Punhaõ toldos
i

é ofiíamsfltos,

N íi Eílí



T JTg O insigne Pintor
Eira funçaó defcie logo

Lhe ordenou
;
que em fe fazendo ,

Lha delineaffe toda

Em hum papel por extenfo.

Foi efta ordem mui fácil

A fe intimar; mas he certo,

Que fempre foi bem difficil

A execução do preceito.

Chegou em fim o folemne

Dia , e Francifco mui cedo

Sahio. para dar ás ordens

Do Embaixador cumprimento.

Defde o principio vio elle

Até o fim muito attento

Do ambulante apparato

As diíferenças de obje&os.

Porém que fazer podia

Em os fugazes momentos

Da Prociflaò facrofanta

No continuo movimento?

Recommendou á memoria

Tudo quanto ella em fi dentro

Pôde guardar
,
que foi pouco

Daquelle muito a refpeito.
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De algumas fim deíTas tantas

Coufas
,
que mais o moverão y .

Com celeridade fumma
F,çz vários apontamentos.

Mas entre todas aquella [

Que lhe caufou mor effeito

,

Foi o Andor do Padre Santo
y

Em que elle vai genuflexo

;

No qual -encoftado , e firme

No genufleftorio
y

attento

Vai á Cuftodia , em que leva

O celeftial Cordeiro.

Condecorado de hum rico

Pallio de fummo difpendio

Aquelle Andor íumptuoíb

Magnificamente idêntico ;

E de dois iguaes aos lados

Apparatofos flabellos
,

Que das mageftofas caudas
De brancos pavões fao feitos;

Cujos ligeiros , e graves

Dois formofos inftrumentos

Com grande attençaõ dois dignos

Ecclefiaíticos levaõ :

O
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O que naõ fomente ferve

Pe efpeciai ornamento
,

Mas ao mefmo Santo Padre
De refguardo, e de refpeíta,

Porém do mais que fcaõ pôde
Então defenhar, acerbo

Cuidado lhe eftava dando
^

Defgoftõ , e defafocego.

JVtas como a propicia forte

Queria favorecello
,

Fe2 deparar-lhe o fubíídio,

De que eftava carecendo.

Da Çathedral hum dos MeftreS

De Ceremôniaá
y
que perto

EntaÕ fé achou de Francifco
y

Vio quanto eftava fazendo,,

ferguntóu-lhe elle curiofo,

Quem era o que taes defejos

Tinha de ver a folemne

Celebração em defenho,

Jucundamente a refpofta

Desfrutando o digno Clérigo j

Capacitado de tudo

QíFereceo-lhç o fçu preftinuv
r

Ca*



-Vieira Lusitano. 191

Cafualidade feria

Talvez ifto ; mas eu creio
,

Que da ventura do Vieira

Foi premeditado acerto

;

Que quando as Ettrellas querem ,

Dar auxilios a hum fujeito,

Em feu" favor, dos benignos

Influxos fazem difpendios.

Facilitou-lhe o Archivo

Das alfaias, e adereços

Prociflíonaes , e alliftencias

. Para o cabal defempenho.

Declarando-lhe em que modo
Elle podeíTe ir fazendo

Da ProciíTaõ feus rafcunhos

Defcançadamente em termos

:

Que era o fazer-lhe achar promptó
Sempre de tarde hum mancebo

y

Que as Veílimentas podeíTe

Veftir, e èftar-lhc a modelo.

E que tocante aos lugares

No facro acompanhamento

,

Lhe daria hum rol diítin£to

Para feu formal governo»
Cbn-



tgi O insigne Pintor
ConíbLçao indizível

Deu efte offerecimento

Ao cuidadofo Vieira,

Que aíTás temia o tal pezo.

AíEm focegado , e leve,

As ruas ornadas vendo

,

Da ProcifTaõ fumptuofa

Se recreou no regreffò.

Finalmente ao feu Mecenas
Aprefentando-fe ledo

5

Moftrou-lhe o delineado

,

Contou-lhe o mais fobre o meímo.
Foraò daquelle applaudidas

Com louvores manifeftos

As óptimas diligencias

Do feu Alumno dífcreto.

Logo no dia feguinte

Mandou com Franciíco a tempo
Viíitar ao gentil Padre

Hum Fâmulo de refpeito;

A. lhe affirmar, que tivera

Baftante contentamento

Em ver, que para o feu goíto

Concorrera tao propenfo
;
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A lhe dizer, que infiftiíTe

Com feu fervorofo génio

Naquelle fanto appetite

Conítante a favorecello
;

E lhe fizeíTem da fua

Parte honrofos cumprimentos r
As gratitudes devidas

A feu primor promettendo.

Executados com graça

Foraõ logo feus decretos,

E taes como appetecia

Foi desfrutando os efFeitos.

Continuando o Vieira,

Conforme o propofto meio
y

Foi de infinitas figuras

Hvim bom pecúlio fazendo.

Foi das figuras precifas
>

E de atavios immenfos

,

E de iníignias differentes

Formando hum grave quaderno.

Diftinftarnente notando

Tudo com claros letreiros

,

Com que depois fez a obra

Exactamente fem erros.

A
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A qual concluío com tanta

Satisfação do feu mefmo
Mecenas

,
que delle teve

Grandes applaufos , e hum premio*

Porém Francifco naõ pôde

Temprar inda aflim o acerbo

Grave bocado da perda

Do feu preciofo tempo

;

E bem notável conftancia

Moftrava no fofFrimento

De fe empregar obrigado

No que eítava aborrecendo*

Eraô debuxos aquelles

Sim
;
porém debuxos eraõ

,

Que da legitima eftrada

Os paíTos lhe hiaó torcendo,

JNem outro allivio gozava

Entaõ mais que os confuetos

Eftudòs das Academias,

Que de noite alli frequentai.

Mas profeguindo conftante

Debaixo daquelles mefmos

Influxos
}
fez outras muitas

Coufas pezadas naô menos.
Da
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Da grão Baíilica os facros

Infindos feus ornamentos

Fez duplicados : hum jogo

Delles grande
y
outro pequeno.

Hum que das mefmas medidas

Dos priginaes foi feito
;

Outro menor , mas conforme

Por pitipé ao primeiro:

Àquelle a fim que podeíTe

Servir de exemplar correio;

Eítoutro para moftrar-fe

Como mais leve modelo.

Também fez todas as ricas

Peças com que fe adereçao

Os Altares
5

e as Banquetas,

Segundo os dias diverfos.

De quantos moveis havia

Dos fagrados minifterios
y

De todos elles , em fumma

,

Fez .hum notável compendio.
Todos porém reduzidos

A claro efeuro amarello,

Para indicarem o áureo

Metal , de que eltavao feitos.

Excej>
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Exceptuando fomente

Do Bonarota os Tocheiros

De bronze
,
que na Gapella

Do Santiílimo fe obfervaõ

;

Os quaes aííini como eftavaõ

Por antigos \ verdenegros,

Foraõ do hábil Vieira

Fielmente contrafeitos.

Alegrava-fe elle em tanto

Em faber, que os derradeiros

Das Supelletiles facras

Aquelles dois moveis eracn

Suppunha já que teria

O defejado fuéto

Depois de fadiga tanta

,

Para eftudar com focego.

Mas naõ foi aífim
,
que aquelle

Infaciavel Cavalheiro

Quiz que o Vieira lhe foíTe

Mais outras obras fazendo.

Naõ contarei já de todas
y

Pois infinito proceíTo

Seria individuallas

,

Direi de algumas ao menos.
Quiz
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Quiz do famofo Alpedrinha

Promptamènte o Monumento

,

Que eftá na Igreja
,
que a tumba

Desbaratar fez de Nero*

Que vem a fer na Capella

Terceira , das que ao direito

Lado fe vem
,
quando fe olha

Defde a porta para dentro

;

A qual fempre decorofa

Ao feu próprio Padroeiro

Eminentiflimo ferve

De fuífragio , e maufoléo.

Daquelle Alpedrinha inligne

Perfpicaz
,
que foube a tempo

Fugir , aos íinaes de hum parvo

,

Mas myfteriofo feixo *

Cujo feliz Purpurado

i Em Roma, como em feu centro.
>

Tranquillamente de vida

Gozou paífante de hum feculo.

Jorge da Cofta o declara

No feu Sepulcro o letreiro

Do elegante Epitáfio
j

A 5

fua memoria feito.

Deite
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Deite Sepulcro defronte

Outro eftá também dos meímos
Mármores bem fabricado

,

Que hum feu Sobrinho tem dentío
J

Sobre as quaes Urnas honrofas

Jazem de nobre relevo

Daquclles dois cortfanguineos

Os fimulacros exprefíbs

j

De cuja Profapia illuftre

Dois defcendentes
>
que eu vejo,

Saõ da Virtude , e da Honra

Qualificados herdeiros.

Cauía talvez por que ás Fadas

Lhe naõ lembrou de fazellos

Mais felizes ; mas he forte

Dos grandes merecimentos.

Alexandre j e Bernardino y

Que ambos de dois tem osmefrtioi

Appellidos de Sá, e Coita,

Saõ aquelles
,
que aqui lembro*

Irmãos diverfos na idade
i

Porém conformes no génio

De honor , tanto que parecem

Filhos da :Virtude. gémeos,

;

Debu-
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Debuxou Francifco a grave

Capella com tal efmero
,

Que com clle encobrio todo

O feu padecido tédio.

Depois defta , e de outras varias

Coufas
y
que aqui naõ defcrevo

,

Huma fomente efpeciofa

Lhe deu prazer
1
e recreio

;

Que foi a jóia fagrada,

Que do Quírinal no excelfo

Graõ Palácio fe venera
y

Rariífima no Univerfo

:

Aquella mais que notável

Relíquia do fanto Lenho

,

Cuja porção portentofa

Efpanto caufa, e refpeito.

He huma Cruz bem formada

De hum palmo de comprimento
^

E de largura hum oitavo

,

De groíTura quaíi o mefmo
,

Com a circumftancia iníígne

De ter os paíTos expreílbs

Todos da Paixão de Chrifto

De primorofo relevo
j

Que
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Que de feus fantos infindos

Ineftimaveis fragmentos

Innumeraveis Relíquias

Para os Fieis procederão.

Em huma Cuftodia inclufa

Se vê de cryftal feleclo

De roca
,
puro

,
que á vifta

Nada faz de impedimento.

Venturofas mãos daquelle

,

Que em tanto bem fe pozeraõ!

Felizes , dos que o pofíuem I

Ditofas ,: dos que o copeiaó !

Efca fortuna o Vieira

Gozou com prazer immenfo,

Em quanto efteve o tranfumpto

Da graÓ Reliquia fazendo.

Aqui findarão das facras

Obras os delineamentos

,

Mas naó ceifarão do illuftre

Appetitofo os defejos.

No íeu Palácio huma nobre

Sala elle tinha de régios

Moveis ornada, e compofta

Com pannos de raz foberbos,
r Que
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Que expreíLvaõ de Alexandre

Magno alguns heróicos feitos
y

Obra do mais decantado

Pintor
,
gloria dos Flamengos.

Com placas , e alampadairòs

De puro cryítal fele&os
y

Manufa&uras de iníignes

Venezianos obreiros.

E&a grão Sala o Miniftro

>

Com todos feus adereços

,

Quiz totalmente copiada

Pelo Vieira aílim mefmo.
Nenhum trabalho algum outro

Lhe pareceo taõ íuperfluo
>

Taõ efcufado como efte

,

Mas foi precifo fazello.

Já do Embaixador a eftada
^

Para cumprir hum quinquénio
>

Naõ muitos mezes faltavaó,

E de abalar era tempo.

Já da Embaixada o pompofo
Seu apparato opulento

Se preparava
, já tudo

Delle fe hia pondo em termos,
O Sobre-
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Sobrefaltado Francifco

Andava deftes apreftos
,

Qae lhe indicavaõ da Pátria

Intempeftivo o regreíTo.

Reconhecia de achar-fe

,

Do pundonor a refpeito,

Mui atrazado
; já era

Taõ zelador de feu credito.

Pois que de hum luftro os dois annos

Primitivos , naó completos
1

Com liberdade fomente

Havia eftudado a eito.

Que os três feguintes , conforme

Se vio já que lhe correrão,

De lida foraõ penofa
y

De limitado proveito.

Mas todavia o remate

Faltava do feu tormento,

De, tanto labor coroa
,

De tantas obras o fecho*

CA.N-»
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CANTO VL

XlíRa no tempo
i

erii qiíe ellairaâ

Já pelas cafas brazeiros

,

Para temprar os rigores

Do ar com tàtrócs accezos*

Junto a feu lár decorofo
^

Recoítado em nobre afTentò
^

Gozando eftava o Miniítro

Arder as achas de cedro.

Mandou chamar ao Vieira

Oppoftunamente a tempo
1

Que da Academia tornava

Enregelado tremendo.

Da mefma forte á prefençâ

Foi do Fidalgo í entrou deiitíd

Mui reverente , e difpõfto

A receber mais preceitos.

Aflím
i
como já fuppunha

y

Lhe íuccedeo com effeita^

Pois ouvió efte fegiiinté

ÍCecado , nem mais r nem mefiõãé

O ii Has
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Has de faber, meu Francifco,

DiíTe o Mecenas
,
que eu querer

Todo o meu trem debuxado
,

Naõ já de lápis vermelho

;

Mas fim de tinta da China
Sombreado ; e do tintei ro*

' Somente os perfis á penna

Com teu coftumado aceio
;

Que tenção tenho de em cobre

Mandallos abrir
,
pois quero

Fazer produzir eftampas
,

Como fez André de Mello.

Ifto fera com folercia

Tal
y
que nos naó falte o tempo r

Pois fe apropinqua da Pátria

O noíTo retorno ledo.

Ouvio Francifco , e confufo

Ficou por breve momento T

Que logo as lagrimas triftes

Soltou n'um pranto desfeito.

Notavelmente admirado

Ficar fez elle o CongrcíFo;

Porém no fabio Miniftro

Foi mais feníivel o eíFeito.

Per-
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Perguntou efte qual fofle

A caufa daquelle exceflb ,

Mandando que a declaraíTe

Livremente fem receio.

Era obrigado o chorofo

Seu Cliente a obedecello:

Cujo lhe foi deita forte

( Soluçando ) refpondendo.

Senhor , diffe
y
humilmente

Pofto a feus pés de joelhos
,

Direi a verdade pura
;

Se eu errar, perdão lhe peço/

Para fazer tudo aquillo

,

Que me ordenar
,
prompta tenho

De coração a vontade

,

Mas ifto fó lhe requeiro :

Que já que me trouxe a Roma,
Naó permitta

,
que eu inepto

PoíTa parecer na Pátria,

Tornando fem luzimento

:

Que me conceda
,
que eu fique

Aqui por mais algum tempo y

Para poder na Pintura

Fazer mais algum progreíTo

;

Pois"
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íois defempenhar afpiro

Reciprocamente o credito

Do meu Mecenas , e o próprio

Com meus eftudos acérrimos,

Naô goftou deite recado

Aquelle grão Cavalheiro :

Mandou que fe levantafle
,

LicenciandoK) fçvéro.

Mas depois placidamente

Na matéria difeorrendo

,

Vio bem que eraó virtuofos

Aquellcs requerimentos,

Affim novamente á fua

Prefença chamado fendo
y

Ouvio daquella áurea boca

Eftes pacifícos verbos,

Ficarás , lhe diíTe , em Roma
Vieira todo eíTe tempo

,

Que alguns da noíTa família

Também fe forem detendo,

Em tanto faze o que deves

Ao meu amor
?
que perdello

Nao has de para comigo,

£e o Ceo me olhar como efpero.

Beijou*
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Beijou-lhe as mãos coníòlado

Francifco ; e contente , e ledo

A's antecedentes ordens

,

Foi logo a dar cumprimento*

Hiaõ já do Mello illuítre

Em mil eftampas correndo
,

Da fua Embaixada os coches

Pelo infigne Amoldo abertos.

Mas puramente expreíTados
,

Sem mais acompanhamento

,

Que o da relação difcreta

De tudo
j
que deu ao prelo.

Porém eftoutro Miniftro

Maior r exceder querendo
,

As carruagens quiz todas

Como de função em termos.

Com toda a fua luftrofa

Comitiva j e elle dentro

No mais rico dos feus coches

Mageftofamente expreífo.

Confeguio elle os debuxos

,

Mas lograr naõ pôde o vellos

Eftampados ; nifto a forte

Deixou de fayorecello.
Aflim
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Aílím também ao Vieira

Lhe foi o Fado avarento

Afias
;
pois o Rei naõ foube

Nunca o Author dos defenhos.

Nem aquelle
,
que os fazia

,

De faber para quem eraõ

,

Teve o prazer: obfervou-ie

Nifto hum notável íilencio.

Já da Eftaçaõ mais formofa

Do Anno , neife feliz tempo
Quaíi voado ametade
Havia do mez do meio.

Já convidava o Favonio

Com hálitos lifongeiros

A traníitar viandantes,,

Pondo os caminhos amenos.

Havia o Miniftro fabio

A pia promeíFa feito

De viíitar a devota

Santa Cafa de Loreto.

Em quanto as coufas lhe punhaô

Promptas
,
prompto refòlvendo

Foi dar ao feu digno voto

Satisfação com recreio.

Foi
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Foi ver, e vio eíTe Archivo

Santo, que quem chega a vello.

Pôde chamar-fe ditofo

,

Se vai com digno refpeito.

Com graõ prazer fe deteve

A 5
vifta daquelle pleno

Santiífimo Santuário,

Santamente procedendo.

Em fim naquelle admirável
?

E facratiífimo Templo

,

Se purificou de todos

Efcrupulos , e defeitos.

Quando voltou
, já veftidos

De encarnado
9
e de amarello r

De azul , e branco , brilhavaõ

Os campos todos gamenhos.

Chegou juítamente a Roma
Do mçz de Maio no centro,

Já defejado de todos

,

Chegou mais que fatisfeito.

De quanto havia deixado

Difpofto, achou que em bons termos

Eftava tudo , e contente

Seus operários fez ledos.
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Também no efíicaz Francifco

Achando merecimentos
Diílin^os

?
deu-lhe adequados.

Com galantaria
,
prémios.

Depois eftando já tudo

Em ordem para o intento

Da grande Embaixada, o dia

Para fe expor fe deu certo

;

£To qual por coftume antigo

Os Portuguezes celebraó

De huma Batalha a memoria

,

Que no Ameixial vencerão
;

Que nos principios daquelle

Mez , em que as calmas começai),

Vem femprç aos fete fem falta

,

Dedicado a SaÕ Roberto.

Ou foíTe acafo , ou que foíTe

Por goíb tal dia eleito

,

Para o folemne apparato

Do Embaixador o quizerao,

Sahio elle , como eftava

Determinado , taõ cheio

De mageftade jucunda
,

Que era admirável obje&o.
Sahio
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Sahio com feu trem brilhante
7

Magnificamente enchendo

Daquella Corte os iníignes

Olhos nobres , e plebeos.

Quando os riquiílimos coches

Em publico appareceraõ

,

Serem montes pareciaõ

De ouro batido a martello, .

Como affirmava o que vimos
,

Que por memoria trazello

Fez o Marquez defde Ron^a

,

Qje ardeo no fatal incêndio,

Foi aquelle hum dos mais faufto?

Dias
,
que já mais tiver^ô

Os Romanos i que inda hoje

Com acclamaçòes o lembraó.

Mas como foi naõ exponho
1

Porque temprada na6 tenho

Lyra para tanto aíTumpto
,

Nem adequado he meu pleftro,

Com civil paufa
9
e defcanço

,

Depois de haver fatisfeito

A's ceremonias da Corte
,

Preparou-fe o Mago Régio.
Para
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Para partir preparou-fe

,

Apreftar todos fazendo

Os fâmulos
,
que deviaõ

Ir logo em feu feguimento.

Solicitamente promptos

Logo aquelles fe pozeraò

Para partir; fó as ordens

Do graõ Fidalgo attendendo.

0efpedio-fe em fim do Tibre
y

E para o feu pátrio Tejo
Se poz contente a caminho
Independente dos ventos.

Por terra foi
,
porque os mares

O tinhaõ de horror taô cheio

,

Que fe pofíivel lhe fora

Nem tranfpaíTara hum ribeiro.

Quando partio fez aquelles , ,

Que alli deixava j hum fupremo

Sermão moral , e a Francifco

Deu a benção com affe&o.

Ficou logo efte cuidando

De feus honrofos proveitos

,

Querendo os annos tranfcurfos

Recuperar em momentos

:

r
. Que
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Que também elle partiíTe

Lhe eflava entaõ requerendo

Summamente a faudade

Do feu adorado Objecto:

A ir defcançar feus olhos

Naquellcs raios ferenos

Da fua bella Ignez j e nelles

Glorificar o feu peito.

Naó vai
y
porque reconhece

Terem méritos immenfos

;

Quer adquirir novas prendas

Para melhor merecellos,

Sacrificar-fe aos martyrios

De huma faudade intenfos

Quer fim
5
fim quer em tal fragor

Ter altos merecimentos.

Aífim o metal fpeciofo

Alcança o maior apreço

No mais fublime quilate

Da cúpula 110 tormento.

Com efte nobre fentido
7

Com taÔ heróico proje£lo

Na grão faculdade fua

Fez admiráveis progreííbs.
Arreiue-
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Arremeçou-fe anciofo

Aos eftudos pinturefcos
y

Para cobrar o perdido r

Para fe ir refazendo.

De feii cuidado cm virtude
>

E de feu nimio defvélo
>

A paíTos foi de gigante

Confeguiftdo os feus intentos.

Foi como a chamma opprimida
5

Que liberdade naõ tendo ,

Sdu combuftivo confome

Com faltas de luzimerito.

Mas fe pot acafo livre

Se vê dos impedimentos y

Galhardamente fe move
5

Grefcendo
i
e refplandecendõ.

Dos fumptuofos Archivos

Palácios , Jardins
5

e Templos
] Enriqueceo a memoria

Nos mais raros monumentos.

A' fmgular galaria

Farnefiana regreíTo

fez novamente , tirando

Delia notáveis proveitos.
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Do magno Pintor^ que goza

De divino o epitheto
,

Se domefticou Vieira

Nos exemplares fele&os*

Rafael digo
^
que as Salas

Vaticanas em Saõ Pedro

Nobilitou ; e de Guigi

A galaria fem preço.

Nos Simulacros da Grécia

,

Que pela Arte fe refpeitaô
^

Eftudos fez admiráveis

O feu fervorofo anhelo.

Nas coftumadas frequentes

Academias indefeííb

Se exercitava , eftudando

Pelos naturaes modelos.

Em fumma, com feus felizes

Laboriofos excelias

,

Com feus pincéis, cortí feu lapiSj

Fez admirar os difcretos.

Aílim deites dignos pafíbs
$

Como' dos mais, que violento

Antecedentes movera

,

Fez hum cataloga exteníò.
Pars
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Para enviar de algum modo

Seguramente , em podendo
,

Novas a feus Genitores

De tudo o que tinha feito

;

A fim de que relatado

FoíTe aonde o penfamento
Seu conftantiílimo eftava

Perfeverante indefeflb.

E como a propicia forte

Queria favorecello
,

Deparou-lhe hum difpenfante
>

Hum feu nacional mancebo»

A efte pois a incumbência

Opportunamente a tempo
Encarregou

,
quando eftava

Tratando já do regreíTo.

E para que primorofo

DéíTe a mefma cumprimento

,

De algumas fantas Reliquias

Lhe fez hum mimo fele&o.

Tudo acceitou com femblante

Mui jucundo
,
promettendo

Pontualidade infallivel

Debaixo de juramento.
Quafi
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Quaíi do anno fegundo

Dos dois
,
que gozou ifento

t

Era no fim
,
quando em Roma

Huns Editaes fe pozeraó,

Para o notável Certame
Dos eftudiofos Mancebos
Da Pintura , e da Efcultura

,

Como também Arquite&os
,

Sem declarar os AfTumptos
>

Senão fomente dizendo
y

Que os Concurrentes os foíTem

Ler dos Pintores no Templo y
Cujo Edifício formofo

Foi arquitectado , e feito

Pelo famofo Cortona
Pintor com próprios difpendiôs

y

Dedicado áquelle Santo
,

Que vem a fer o terceiro

Evangelilla , e os Pintores

Saõ fçus puros Padroeiros.

Vio com feus olhos Francifco

Os Editaes , e correndo

Embufca foi dos AíTumptos
,

Que achou n'um Cartaz expreíTos.

P Para
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Para três clafFes havia

Matéria ; mas do fupremo
AíTumpto direi fomente

,

Que foi logo o feu objefto.

^Hum grave heróico triunfo

3, De vencedores guerreiros,

„ Que moftraõ viftoriofos

„ Fazer pompofo regreflb.

Tal era o thema da clafle

Mais fublime, dando tempo
Prefixo para fazerem

As obras
,
pondo4he termo-

Com grande attençaõ naquelle

Cartaz contemplando , e lendo

Vieira efteve , e memoria

Cifrou do aíTumpto eleito.

Aqui com pio , e devoto

Coração fez genuflexo

Ao gloriofo Saõ Lucas

,

Com rogativas , obfequios.

Depois dos quaes partio tanto

Engolfado em penfamentos

,

Que naô tratou de outra coufa

Mais que de ir-fe recolhendo.
Emran-
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Entrando em cafa

y
fentou-fe

Arrimado ao próprio leito
^

Naquelle thema penfando

De novo , lendo , e relendo.

Os appetites de gloria,

E de honor muito o fbmentaô;

Mas a empreza o fer taí> árdua

Lhe caufa graves receios.

Entre os diverfos impulfos

Agitado combatendo

,

Sem fe fentir, entregou-fe

N'um doce arrebatamento.

Figurou-lhe a fantafta

Depois de outros fingimentos

Idóneos
,
proporcionados

,

De ver hum galhardo Génio.

Naó menino como aquelle
>

Que ordinariamente vemos
Com Acidalia pintado

,

Que iníignias tem de frecheiro*

Reprefentou-lhe hum airofo

Rapaz
, já quafr mancebo

>

Trajado de hum roçagante

Luftroíb paludamentOe
P ii Com
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Com azas da cor daquella

Flor, que he do candor illefo ^

Da pureza ineftimavel

Jeroglyfico íelefto
;

Das quaes os cotos galantes

Tinha .de
.
hum azul taó bello

f

Como aquelíe que fe oftenta

No Ceo
,
quando eftá fereno.

Duas grinaldas trazia

Da planta
,
que de Peneo

Filha foi já , fempre amada^
Sempre eftimada de Febo.

Huma na própria cabeça

Collocada T que ornamento

Era elegante , e viftofo r

A\ luz dos áureos eabellos:
(

*

Outra na maõ 7
a qual elle

Com gentil iffimo geíto

Lhe accommodoii; no propinquo

jSeu pendurado fombreiro.

Depois com hum refulgente

Áureo comprido ponteiro,

Lhe expoz na parede vários

Particulares mvfterios.
E
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E logo^ olhando benigno

Para o Vieira direito
,

Com hum forrizo jucundo

Lhe foi deíapparecendo.

Ficou elle inda fonhando

Na d-efcifraçaõ
1
attento

y

Das áureas letras
, já todo

De nobre efperança cheio.

Eraõ chegadas as horas
,

Em que trazer-lhe alimento

Hum Servidor coftumava
;

Chegou efte , e foi batendo.

Bateo três vezes na porta

,

E a quarta vez foi de geito
,

Que ultimamente Francifco

Acordou eftremecendo.

Recebeo efte o recado
y

Porém foi com muito menos
Gofto

7
do que fe chegara

Em qualquer outro momento.
Mas aproveitou-fe em tanto

,

Porque eftava carecendo

De refeição , bem que pouco
Na meza parou quieto :

Que
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Que imaginando

,
que eftavaó

Talyez na parede impreíTos

Os cara&eres , de veras

Fez diligencia por vellos.

Mas vivamente animado

Dos que já lera letreiros
y

Bem que os naõ via y
por elles

Ditofo fe eftava crendo.

Participou a feu digno

Preceptor os feus intentos

,

E delle mui commendado
Foi feu animofo alento.

Deu-lhe vocalmente algumas

Infkrucçoes , alguns confelhos
y

Como primeiras quadradas y

Pedras para os fundamentos.

E como ifto aíTentava

No bem difpofto terreno

,

Produzio logo notáveis
y

Maravilhofos eíFeitos.

Francifco em fim aparelha

Seus piftoricos petrechos j

Da marca maior procura

Papel para o defempenho.
Âgo ra
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Agora para que eu conte

Claramente o que pretendo

Contar do nobre Certame,
De luz propicia careço.

Illuftra-me , ó tu que podes

,

Efficaciílimo Génio

,

Que da fublime Academia
Curas do infigne CongrefTo*

Sim j tu que fabes o como
Alli as coufas fe ordenaô

,

Dize-me aqui de que forte

Elias entaõ fe fizeraõ;

Para que aquelles
,
que ignoraô

Eftes próvidos acertos
1

Com que fe exalta a Virtude

Em Roma , o fiquem fabendo*

Depois que no decretado

Dia os debuxos fe entregaõ

No Thefouro de Saó Lucas
A dois graves Thefoureiros ,

Determina-fe outro dia,

Em que os Debuxantes venhaõ
Fazer as chamadas provas

Repentinas dos talentos.
Em
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Em tanto aquelles debuxos

,

Todos por ordem appenfos
y

N'outra recôndita fala

Se põem para os julgamentos.

Chegado pois o tal dia

Deftinado ao tranfe acerbo

Das provas, os Debuxantes

Todos no Thefouro entrao.

Defte , na fala mais nobre

,

Na meza que tem no meio,

Huma empulheta ociofa

Entre tanto eftá jazendo
;

A qual para os tranfitorios

Inftantes contar do tempo

,

Por duas horas precifas

Tem átomos areentos.

A efta função afíiftem

Três Deputados proveitos
,

Dignos , da mefma Academia

Cpm feu Secretario annexo.

Os Eftudantes da prima

Glaffe primeiro fe appellaõ ,

E a cada qual huma folha

De papel fellado entregaó.
Da
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Da mefma forte ás feguintes

Duas ClaíTes ; mas diverfos

Saõ feus papeis no tamanho

,

Porque lhos daõ mais pequenos*

Depois de todos aquelles

Fólios entregues
y

íilencio

Se intima
,
para que fc ouça

O que entaõ diz hum Bedello;

O qual declara o AíTumpto
,

Que os Deputados decretaò

De improvifo aos concurrentes

Da prima ClaíTe primeiro.

E logo ás duas feguintes

Segunda , e terceira , o mefmo
Se faz : depois dá-fe hum golpe

Na meza baftante efperto.

Ergue-fe então a empulheta

,

Que principia correndo

A demoftrar a pafíagem

Dos fugitivos momentos.
Cada Eiludante fe empenha
Logo a excitar no cérebro

A fantaíía, exprimindo

Seus ideados conceitos

:

Os
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Os quaes depois apurando

Vaõ j até que refolvendo

Os apontados contornos

,

O claro-efcuro lhe expreíTaó.

Mas expirado que feja

Do vítreo relógio o tempo
,

Na mefma meza outro golpe

Se dá, com que todos^ceffaó.

Nem fequer mais hum fó rifco

Se lança : tudo quieto

Fica para ouvir as ordens,

Para cumprir os preceitos.

Aflim as fuás provas largaó,

Bem que imperfeitas eftejaó,

Naquelle eftado , em que os colhe

O fim do prefcripto termo.

( Oh que moral
,
grave emblema y

He efte para os que temos

Na ma6 da fevéra Parca

Os noíTos vitaes novellos!)

Com a formal preferencia
y

Depois pelo Pregoeiro

Sao chamados a entregarem

Os repentinos defenhos.
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Vao todos dando feus nomes

,

Para que haja de efcreyellos

O Secretario nas mefmas
Provas, que vai recebendo.

Logo conclufo efte paflb
,

Civilmente os licenceaÒ,

Advertidos que as refpoftas

Terão no dia terceiro.

Collocaõ-fe em tanto as provas

Por baixo daquelles mefmos
Debuxos, que já os nomes
Tem , aos quaes ellas pertençaõ.

Nos interpolados dias
,

Com attentiflimo tento
,

Vaõ os debuxos
?
e as provas

Os Académicos vendo.

Alli ponderando advertem

As circumftancias dos mefmos
Com prudência , e com juftiça,

Reprovando, e elegendo.

Mais naò elegem de nove

,

Inda que fejaõ trezentos;

Aquelles fomente ficaó
,

Os mais aos donos fe entregaô.
Po-
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forem fobre as promptas provas

Fazem maior fundamento
,

Do que nos outros debuxos

,

Que com vagar foraõ feitos.

Que algumas vezes fuccede

Nao fer trabalho íincéro

Daquelles taes, que por próprios

Falfamente os aprefentaõ.

No dia pois apontado

Acodem todos os mefmos
Debuxadores á porta

Do Thefouro , mas temendo.

A cada qual a fua pafta

Entrega o fiel Porteiro
,

Todas atadas, feguras

Com intrincados nós cegos.

Immediatamente a hum campo,
Que junto eftá, fe corigregaó

Todos elles com as próprias

Paftas
j
que com fufto leyaõ.

Os que defatando as fuás

Topaõ com papeis , he certo

Sinal de excluliva , e íicaò

Mudos pelo defalento.
Po-
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Porém aquelles
,
qtie vácua?

Achaõ as próprias , de ledos y

De jucundidade fumma
Parece alii que enlouqueçaó.

Com exceflivos applaufos

Seus parciaes os feílejao
,

Dando-lhe os vivas com vozes

Sonoras
,
que fazem eccos.

Como em charola nos braços

Todos contentes os levaó y

E fa6 .conduzidos r onde

Seus louvores fe celebraó.

Deftes, em fumma, o Vieira

Foi hum ; e foi o primeiro

Portuguez
,
que teve em Roma

Efte plaulível feitejo.

Era entaõ elle o mais novo
Entre os que alii concorrerão

;

Duplicados annos tinhaõ

Os mais daquelles feus emulos.

Por efta caufa brilhava

Também mais nelle o talento',

Acompanhado da prenda

Do feu aprazível génio :

Que
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Que tudo junto fazia

Taó harmoniofo effeito

,

Que geralmente obrigava

Todos a ferem*4he affe&ós.

Em quanto aílim já difpoíto

Era ifto j ao mefmo tempo
Se preparava o theatro

Para o refplandor dos prémios.

Na Regia Sala o faziaõ

Do Capitólio íbberbo,

Onde fe admiraó com paímos
Da magnificência exceflbs

;

O qual fobre o radicado

Seu antigo immovel feixo

Fundado eftá no feguro

Celebre monte Tarpeio

;

Que tem da fua nobre Praça

Hoje plantado no meio
Da prifca idade hum eximia

Decantado Monumento
,

O ColoíTal Simulacro

Equeftre de Marco Aurélio

,

Executado de bronze
,

Obra de Artifice egrégio

;

Que
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Que fobre hum grave marmóreo
Pedeftal fe goza ereclo

Por direção do acclamado

Graô Miguel Angelo feito.

Ornada pois de pompofos
y

Riquiífimos paramentos

A foberbiffima Saia

Romana fe punha em termos* -

Dois Arqui&etos peritos

Da mefma Academia eleitos

Foraô para tanta empreza

,

Para oftentar feus acertos.

Logo hum docel mageftofo

No lateral lado dextero

Da Sala foi levantado
,

Tal que metia refpeito

;

Debaixo do qual a effigie

Do Padre Santo pozeraõ

Reinante
,
que António David

Fiel Pintor tinha feito.

Pouco diftante daquelle

Docel, ao lado direito

,

De féis degráos j ievantou-fe

Hum idóneo pavimento.
No
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No qual hum púlpito airofo

Se ergueo para hum difcreto

Panegyrifta daquelle

A£fc> fazer o Proemio
;

Cujo coftuma fer fempre

Hum do fagrado CongreíTo
y

Dos que veítindo de roxo

,

Depois trajaõ de vermelho.

Junto da Cathedra mefma
Dignamente difpozeraõ

Com direcção ponderada

Três longas feries de aííentos
j

Huma para os Premiados

,

Outra para os Académicos
,

A terceira para os Cifnes

Do inexhaufto PermefTo.

Digo os heróicos Poetas
,

. Que entaõ alli fe congregaô

Para éfp raiar em louvores

Do digno thema feus Verfos.

Daquelle docel aos lados

Dois graves coros fe erguerão

Para os Primários de Roma ,

Cantores
7

e inítrumentos.
Da
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Da mefma Sala o reftante

Todo.no feu comprimento,
De duas ordens eftava

De amplos camarotes cheio

,

Para os Miniftros das Cortes

De qualquer cara&er Régio

,

E Príncipes, e Fidalgos

Romanos , e Foraíteiros.

Finalmente na efpaçofa

Platéa junto ao profpe&o
y

Em femicirculo eítavaõ

Cadeiras de grave preço

,

Para a Jerarquia íumma
Do Purpurado Collegio r
E para os outros Prelados

>

Que apôs delles faõ primeiros»

E todo o chaõ dilatado

Profufamente cuberto

De Orientaes alcatifas

,

E de tapetes fupremos

;

Ao que tudo davio graça

Pendentes refplandecendo

De puro cryftal
1
brilhantes

Alampadarios foberbos.

Q. De-
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Decretado eftava o dia

Da folemrtidade , em tempo
Que a todos foíle opportuno

Parji o gofto fer perfeito.

Aflín no mefmo de tarde

Os, Convidados vieraó

Pontuaes , e os honradores

Purpurados Confeos.

Da Civildade Romana
Entrou graÕ numero certo

Com bilhetes repartidos

Por Miniftrador difereto.

N'outras magnificas Salas

,

Que havia no plano mefmo,
Com regozijo fe fora6

Divertindo j e entretendo m

r

Porque nas mefmas eftavaô

Dos virtuofos Mancebos

Bem collocadas por ordem

As dignas obras dos prémios;

As quaes louvores , e applaufos

Devidamente tiveraò

,

Dos que fabiaõ daquellas

Pezar os merecimentos.
* : e
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E bem brilhava entre as mefmas

A do Vieira , a refpeito

Dos feus annos
,
pois três luítros

Apenas tinha completos,

Efpecialmente na prova

,

Onde eftavaõ manifeftos
,

Sobrefahindo os indicios

Do feu fecundo talento.

E foi daquella o AflUmpto

,

Quando Noé jazêo ébrio

Defcompofto ; e Cham feu filho

O apontava fem ter pejo

;

Onde entaõ os dois prudentes

Sem , e Jafet , recorrendo
1

Com huma manta o cubriraô
,

Recuando por naó vello.

Mas já guiados a Sala

Máxima , tomando aflentos

Os Cardeaes , deu-fe logo

A' grande função còmpeço^
Por huma nova eftrondofa

Sinfonia proromperaõ,
Os infinitos difpoftos

Mais celebres inftrumentos

;

QJi E
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E com fonóro , admirável,

Harmonioíllfimo ítrepito T

Intimamente caufava

Maravilhofos eíFeitos.

Fazendo pois a afflueneia

De tal melodia termo

,

Subio á Cathedra prompto

Da Oratória hum Portento;

Onde a refpeito das nobres

Artes
y
diíTe áureos conceitos f

Elogiando altamente

Aos Heróes, que as fomentai
Finalizando o Difcurfo

Com applaufos mani feitos y

Principiarão os Cifnes

Seus cantos Aganipéos..

Elegantiflimamente

Se recitarão Sonetos r

Que mereciaõ com letras

De ouro todos* fer impreíTos.

Depois que os Vates moftraraa

Seus ramalhetes Poéticos y

Principiou-fe a íblemne

Diítribuiçaõ dos premiou
Sao
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Saõ eftes duas medalhas

Ricas
,
que a cada Mancebo

Daqueiles daõ por memoria
Das honras que merecerão

;

Que de Saõ Lucas pintando

Tem a imagem no reverfo

:

Da outra parte o tranfumpto

Do aimo Paífcor exprefíb-

Todos os quaes faõ chamados
Pelos feus nomes inteiros

Em voz alta , e fe publicao

As pátrias
5
era que naíceraõ.

Sempre os da ClaíTe primeira

Principalmente fe appellao

A receber as medalhas,

Que os Cardeaes as difpenfao.

De huma bandeja de prata
,

Quando alli lhas aprefentaõ
y

As tomao elles , e logo

Aos chamados as entregaô*

Naquelle honorifico aílo

Mil louvores lhe apropreiaõ,

E mil promeíTas lhe fazem
De ferem delles proteftos*

Aqui



238 O insigne Pintor
Aqui do graõ Barberini

,

Èminentiffimo excelfo
y

Tocou por forte a Francifco

Pvectber delle os fcus prémios;

O qual com lhaneza fumma

,

Todo urbano , e todo ameno
y

Lhe offereceo amplamente

Seu coníideravel preftimo.

AíHm foraõ defta forte

Os Concurrentes havendo

Seus prémios ; todos de gloria

Se via eftarem repletos.

Logo da pompofa Orcheftra

,

Por novo modo diverfo
,

De outra maior Sinfonia

Se fez alarde opulento.

Depois da qual os mais graves

Muficos , e mais feleftos
y

Huma inaudita Cantata

Deliciofa fízeraõ.

Os Farinellos cantarão

A!H r mais os Geíiellos :

Sê^Rouxinoes há divinos,

Divinos a^uelles eraõ.
Em
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Em fumma , éfplendida toda

Com feu exímio CongreíTo

A fumptuofiílíma Sala

Parecia hum Ceo aberto.

Concluio-fe em fim com luzes

Efte efpcftaculo egrégio,

Digno da Corte de Roma
,

Que he quanto dizer podemos*

Ceifado pois o plauíivel

Tumulto, pofto em focego

Francifco , nos feus eftudos

De novo fe hia embebendo.
Mas fe honor tal lhe refulta

Defte triunfo primeiro

,

Que fera n'outro
,
que as Fadas

Lhe eftaõ, maior, promettendo.

Naquelle aonde acclamado

Académico o veremos
Da mais iníigne Academia
Pi&orica do Univerfo

;

Que na verdade algum outro

Lufo
,
que taes privilégios

Chegue a confeguir em Roma ,

Talvez naõ virá taõ cedo.
Perfe-
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Perfeverando em feu digno
Rumo, tratava indefeíTo

De enriquecer nos thefouros

Da virtude o feu talento.

Ora os pincéis , ora o lápis

InceíTantemente alternos

Exercitava com gofto

Grandilfimo , e com proveito.

Fervorofamente andava

Forjando os próprios augmentos,
Mentres via os íeus Paifanos

Cohabitantes , e quietos.

CANTO VIL

JL Orem já pelo caminho
Vinhaõ Latores trazendo

As ordens mais defejadas
,

Dos que alli eftavaõ violentos.

Vinha o refgate chegando
Para o civil cativeiro

Da precioíiífíma copa
,

Que era de valor immenfo

:

Que
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Que pelos exorbitantes

,

Mas gloriofos difpendios

Da grande Embaixada, toda

Ficou de penhor jazendo
;

Nem era coufa eftranhada

,

Pois da mefma forte feito

Havia o Conde GalalTe , •

Grande Embaixador *do Império.

Chegou em fim o foccorro

Formal para o defempenho
Das riquiífimas baixellas

Dos moveis áureos , e argênteos.

Os corações impacientes

Dos. que efperavaõ , tiveraõ

Summo prazer , de alvoroço

Hiaõ loucos parecendo.

Mas produzir no Vieira

Naõ pôde os mefmos effeítos

;

Caufa-lhe a noticia hum mixto

De gofto , e de fentimento.

Sente por que defejara

Ir de efplendores mais cheio;

Gofta por que o feu efprito

Anhela pelo feu centro.
Po-
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Porém mais que ao feu defgofto,

Ao feu prazer attendendo,

Socega
,
pois que naõ deixa

Já de fe achar com alentos.

O Reitor
,
que no Palácio

Tinha ficado ao governo
Da familia , deu-lhe a nova
DiíHnftam&nte elle mefmo

;

A qual do Vieira ouvida
y

Foi com animo fereno ,

Gomo quem já prevenido

Sciente eftava do mefmo.
Logo tratou de ir difpondo

As coufas fuás em termos
y

Que para partir fe achaífe

A qualquer hora já léfto.

(Affim deYeriaõ todos

Difpor-fe para o acerbo

Golpe da Parca fevéra
,

Inevitável , e incerto !

Mas he defgraça
,
que aquella

Jornada de maior pczo
;

E de mais alta importância
y

He na que fe cuida menos. )
De
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De alguns precifos eftudos

Procurou de fe ir provendo

;

Livros , eftampas , e algumas

Graves figuras de geflb.

Também de pincéis , e tintas

Negociou provimentos
y

E de pórfido huma nobre

Lage para o minifterio.

Tudo lhe foi muito fácil

De alcançar, condefcendendo

Em largar alguns pintados

Eftudos feus , e defenhos.

Por efte modo elle foube

Gozar o confeguimento

Das coufas
,
que naõ teria

Talvez nem pelo dinheiro,

Aífim dos mais necefíarios

Piftaricos feus petrechos

Se preparou a feu modo
y

Nem careceo de outros meios,

E entre tanto que nao vinha

Da jornada o ponto certo
y

Se aproveitava o Vieira

Bem dos inftantes do tempo,
Va-
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Varias lembranças, e vários

Rafcunhos , e apontamentos
Para o feu digno pecúlio

Foi com folercia fazendo.

Chegou finalmente avifo,

De que eftava o baftimento

Para os tranfportes já prompto
Em Civita-vechia , c léfto

;

Cuja noticia viera

Por outro náutico lenho

Menor, que entrara no Tibre
Para os taes tranfportes mefmos.

A feus pincéis foi Francifco

Dando o precifo fueto

,

E a feus amigos Pintores

Da defpedida os amplexos

:

Que todos elles memorias

Dos próprios lápis lhe deraò

Ern final de amor , e delle

Prendas iguaes forao tendo.

Reciprocamente > em fumma
,

Galantes mimos fizeraó

De producções eftimaveis
>

Cada qual do feu talento.
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Outros fujeitos, amantes

Da Pintura , e bem affe&os

Ao Lufitano
y
de iníígnes

Relíquias o enriquecerão.

De Agnus Dei , de OíTos de Santos f

E do fai\tiffimo Lenho
,

E diverfaS outras : tudo

Com feus Diplomas authenticos*.

Ultimamente nos dias

Da demora derradeiros
,

Se foi defpedir do amável

Seu Trivifani dile&o.

Ambos , Difcipulo , e Meftre

Com demonftraçoes de affe£lo

Igualmente fe portarão

No forçofo apartamento.

Coroou Francifco a obra

Das defpedidas , fazenda

Que a do feu bom Purpurado
FoíTe de todas o fecho.

Do feu Barherini eu digo

,

Que entaõ moftrou fentimento
5

De que partiffe de Roma
O Lufitano.. taõ cedo \
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A quem huma caixa de oiro

Deu de mimo, e nella dentro

Hum rico annel
,
que engafíava

Também rico hum camafêo

De duas nobres cabeças

Brancas fobre campo negro
,

De Alexandre, e de Rolane,

Lavor excellente Grego.

Beijou-lhe as mãos o Vieira,

Intimo agradecimento

,

Significando , rendido

Todo a feus pés genuflexo.

Já dedicados lhe havia

O Luíitano , diverfos

De feus pincéis , de feu lápis
,

Digniílimos monumentos

;

Cujos daquelle fublime

,

Singulariífimo génio

,

Sempre honrador da virtude,

Tinhaõ fido bem acceitos.

Partio finalmente honrado

Daquelle Príncipe egrégio

Com mil bênçãos ,
por aufpicios

Felizes de feus eventos.
Eraõ
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Eraò depois já da Paícoa

Da Refurreiçaõ completos

Oito dias , e opportuno

Corria excellente o tempo.

Já no Palácio difpoíto

Tudo eftava , e Carreteiros

Apenados para darem
Expedição aos carretos.

No dia nono chegarão

Todos juntos, quantos eraó

Precifos
;
que á mefma Aurora

Solicitos precorreraó.

De huma vez tudo levarão

,

Sem que ficaffe algum refto

;

Naõ coníiftia em volume
O fato , tudo era pezo

;

Que exceptuando alguns cofres

Da familia , tudo eraõ

Baixellas de oiro , e de prata f

E de outros metaes fomenosj
Pois os mais moveis de cafa

Saõ alli já confuetos

De fe alugarem aos ricos

Contratadores Hebreos,
To-
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Todos aquelles na poíTe

De feus donos fe pozeraõ,
Da fatisfaçaõ contentes

Dos nimios alugamentos

:

Único modo , em que podem
Os habitantes do Gueto
Negociar, que naõ paíTaó

Já mais de ricos adellos.

Na Ripa grande chamada
,

Que he o Cáes maior
,
que tenhaõ

Hoje os Romanos no Tibre
,

Se difpoz o embarcamento*

Accommodando-fe tudo

Em hum idóneo Chaveco
,

Ou Tartana das maiores

,

Que alli por coftume chegao.

Com brevidade paflaraó

Tudo , tudo eilá já léfto

Na embarcsçáo , fó faltava

O ir louvar a D20s.no Templo.

Em Saõ Francifco da meíma
Ripa, junto no Convento,

Ouvirão MiíTi os que haviaó

De embarcar todos mui cedo;
Os
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Os quaes eraõ féis por todos

Com Francifco , e todos dentro

Eftaõ já da Navicella

Efperando o feu defpego*

Do mefmo Francifco vários

Amigos 5 e Companheiros
Nos Pi&oricos eftudos

,

A defpedir-fe vieraõ.

Alguns de pena chorando

Alli pelo apartamento

,

Demonftrações manifelías

De benevolência deraó.

Mas do grão Cáes já fe affaftã

Solto o navegante lenho
,

E da corrente á fecunda

Vai fem pôr velas , nem remo*

As faudades
,
que de Roma

Leva o Vieira no peito
y

Saõ fuperadas daquellas

Mais eiceííivas
,
que o levaó.

De Dona Ignez , fim
i
faó eítas

^

Seu conftantiífimo Obje&o
,

Que faz com que as faudades

De tudo o mais enfraqueço.
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Já vai cuidando na Pátria

,

No fufpirado momento
Penfando , no qual a gloria

Promette a feus bons defejos*

A gloria de ver aquelles

Divos olhos
,
que o fizeraô

Taõ docemente cativo

De feu refplandor fereno*

Às ameniíTimas margens

Do Tibre já vai correndo

A Caravela , levada

Das doces aguas do mefmo ; ,

E já da fua fóz fahindo
f

As latinas velas tendo

Preveilidamente faltas
\

Voltou fobre o lado dextro.

Soprava o vento opportuno

Em poppa quafi direito
,

Tanto que em Civita-vechia

Ao Sol pofto fe pozeraõ.

Com felicidade entrarão

No porto , onde hum baíHnientõ

De maior força os eftava

Tá preparado , attendendo.
J r r

,.<A Aquei-
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Áquella noite paíTarao

Toda em plácido focego
5

Mas na madrugada logo

Se fez o baldeamento.

Em quanto ifto fe fazia
y

Francifco á terra defcendo
y

Na íingular Fortaleza

Negociou de entrar dentro j

Da qual graó fama corria

De ter pintados a frefco

Peregrinamente os quartos

Pelo Tranfpadano Aleixo

;

Áquelle
y

a quem por virtude

Do feu faber concederão

A vida
j
que por deli&os

Graves de morte era réo.

Na qual Fortaleza eftando

Civilmente o raro Prezo

,

Quiz elle adofnalla toda

Como em agradecimento.

Quiz que a pezar dos hofroíes

ConciliaíTem recreios

Aquellas Salas por obra

De feus pintados portentos,
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Entrou Francifco , e graó gofto

Teve nos breves momentos
Em ver as obras daquelle

Decantado Prizioneiro.

Mas baldeadas as coufas
,

Se achavaó já todas dentro

No mercenário Navio

,

Que de guerra tinha geitos

;

Pois que trinta e quatro peças

Jogava , e vinte pedreiros

,

Com todos feus militares

,

Proporcionados petrechos.

Aflim depois que o trafpaííò

Da grave carga foi feito,

Jantarão todos , e logo

Para partir foraó léftos.

Antes que délTe o relógio

Duas horas , recolherão

O robuftiífimo adunco

Seu retinaculo férreo.

Logo do porto abalando

Vaõ fobre o lado direito,

Dando volta terra terra,

Sempre a doce cofta vendo.
Ji
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Já paíTaô pela viçofa,

Fertilizada Orvieto
,

Que naò inveja os licores

Deliciofos de Salerno.

Atraz também vaõ Piombino
,

Deixando , fértil naò menos
y

E para dobrar o agudo
Cabo Corío fe aparelhao.

Tocando em fim já nas ondas

Da Liguria , fe endireitaõ
,

Encaminhando-fe á boca

Oriental do Eftreito.

Em feu favor iníiftia

Moderadamente o Euro
\

De forte que as velas todas

Para correr fe aproveitaó.

E bem que alguma mudança
FoíTe entre tanto fazendo

,

Naõ era tal
,
que ás efcotas

GaufaíTe graõ variamento.

Com tanta profperidade

Navegarão, que o tremendo
Golfo paíTaraõ dormindo
Todos os fcis paíTageiros.

On-
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Onze vezes tinhaõ vifto

Surgir o Sol do feu berço

Alegre , outras tantas trifte

Cahir fobre o feu féretro,

Placidamente o Vieira

Seu lápis vinha exercendo
,

Reprefentando alguns paíTos

Allegoricos , Poéticos.

Aquelle vinha formando
y

Em que o prifco Rei miferrimo

Infeftado das Arpias

Era
y
fobre o ver-fe cego.

Quando aquelles dois famofos

Irmãos Calais
?
e Zetho

De feu Palácio as lançaraâ

Fpra
3
pondo-o em focego.

!Mas para que da viagem

Naò foífe o gofto perfeito,

Defronte das Pytiuzas

Ilhas houve hum contratempo,

No anoitecer do dia

Undécimo hum Gageiro

Para o Levante aviftado

Tinha hum fufpeitofo lenho.
E
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E como Cynthia oftentava

Entaõ feus primores plenos

,

Nunca o perderão de viíia

Sempre com olhos atfen tos.

Todos a noite paflaraõ

Vigilantes , e os apreftos

Marciaes promptos em ordem
Rebulindo fe pozeraõ.

Quantos colchões no Navio
Havia j todos vieraô

Para em redondo nas bordas

Se formarem parapeitos.

De infindas armas diverfas

Todo o convés logo encherão
y

Para fe apreftarem todos

,

Suppondo combatimento.
Cada qual dos que podiaõ

Nellas pegar, fe proverão
,

E fe armarão
i já difpoflos

Para os marciaes fucceffos.

Lançou Francifco briofo

JVXaÓ de hum. alfange tnrquefco
y

E de hum broquel , de huma forte

Lamina de aço cuberto,
Naô
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Naõ poíTo dizer

,
que Marte

PareceíTe
,
pois o bello

Semblante mais o indicava

Deos do Amor , do que guerreiro.

Ai fe a bella Ignez o viffe
y

Que fobrefaltos feu peito

Naô penaria ! que íuítos

,

Que temores
,
que receios !

Elle com tudo naó deixa

De lhe vir ao penfamen,to >

Que correr pôde perigo

De vida , ou de cativeiro*

Qualquer dos dois infortúnios

Teme , mais que por íi mefmOj
Porque na Prenda que adora

Fariao triftes eíFeitos.

Porém ás mãos da Divina

Providencia recorrendo
,

Se conforta , e com fé. firme

Se agoura ter bom fucceíTó*

JsTo amanhecer, com elles

Eftava o Navio réprobo r
Que os Práticos pela forma

Dellç * fazem máo conceito.
Na
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Na fuppofíçao que fofle

Aquelle como fufpeitaõ,

Fez o Capitão a capa

O feu Navio eftar léfto.

A vela grande , e traquete

Acima logo encolhendo
,

Deu a entender, que efperava

Para o receber fem medo,
E já também animofos

Militares marinheiros

Tinhaõ nos celtos das gáveas

De granadas provimento.

E a cada qual já das peças

Eftava feu Artilheiro

Preparado
,
para o fogo

Lhe dar com murrôes accezos*

O Capitão fez na poppa
Pôr bandeira , e quafi ao mefma
Tempo mandou confirmalla

Com igneo eftrondofo verbo

,

Para obrigar, que a deitaíTe

O outro Baixel ; mas vendo

,

Que em fer cortez ja tardava,

Mandou4he hum recado fero r
Que
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Que foi hum daquelles globos

Duros, de Mayorte invento,
Com que fe imitaõ dos raios

Formidáveis os effeitos.

Mas o infiel Navio
Mudando de penfamento

,

Virou de bordo , moftrando

Que concebera receio.

E bem que elle nao deu moftras

Por bandeira
y
de quaes eraõ

Seus mareantes piratas

,

De ferem Mouros foi certo

;

Que no voltar, que os iniquos

Então de rumo fizerao
,

Com hum telefcopio foube

O Capita6 conhecellos.

Foraõ-fe pois , e de todo

Por fim defapparçcendo
,

Já os Chriftaos navegavaò

Poftos de novo em focego,

JL proíeguindo contentes

A' viíh dos Celtiberios

Paizes
,
pelas amenas

Coitas vaõ já difçorrendo.
Y*
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Já Carthagena deixando

Ao Cabo de Gata chegaõ,

E depois defte Almeria

,

E Adera fe foraõ vendo.

Depois cortando das ond^s

A tez por fio direito

,

Foife-ihe a Cofta aíFaftando
,

Porque faz forma de Seio*

De forte que o grave porto

De Málaga naõ poderão

Ver
y
mas de Granada virão

As grandes ferras
y
que alvejao<

Já de Gibraltar á porta

Quaii eftavaÕ , mas diverfo

Poz-fe o vento ; naõ contrario
%

Mas quaíi inútil por lento.

Já navegavaõ á orça

Mui levemente
,
pendendo

Sobre eftibordo , mas foraõ

Aífim commetter o Eftreito,

Porém como do Oceano
'Para o Levante correndo

Vai perpetuamente o âufto

,

Profeguir mais naõ poderão.
Foi-
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Foi-lhes precifo por força

Tomar porto , o que fizerao

De Gibraltar ao abrigo

Do feu medonho rochedo.

Ventura foi
,
porque apenas

Lançado tinhao feu ferro

,

Foi-lhe o vento variando

Em desfavor, e crefcendo,

Refplandecer cinco vezes

De Berecynthia o cabello

Viraõ, defde que do fufto

Sahiraõ dos Sarracenos

;

E duas mais nefte porto

Aquelles mefmos lidereos

Refplandores lhe affiftiraó

Nas efperanças do vento.

Em quanto alli ancorados

A feu pezar eftiveraõ,

Alguns forao ver a Praça

PoiTuida de Luthero.

Qtiiz o Vieira , curiofo
,

Ser hum dos que foíTem dentro

Ver, que depois de ter vifto

Sobrou-lhe arrependimento y
Poiv
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Porque vio fer profanado

Com nefandos vitupérios

Do Santo de Aífis bemdito

Seu faeratiííimo Templo.
Baftará dizer

,
que eftava

De fordidos bodegueiros

PoíTuido , e occupado

Com ludibrio , e com defprezo*

Mas tempo virá, que a honra

Do Seráfico Portento

Defaífrontada fe veja

Pelos Fieis Celtiberos

;

Que o Ceo quando for fervido >

Para fer aflim, alentos

Lhe ha de infundir eifícazes
^

E facilitar-lhe os meios.

Na fegunda yez que Cynthio
Aqui viíitar os veio

,

Trouxe comíígo opportuno

Favor dos miniftros de Eolo*

Partirão logo daquelle

Contaminado penedo
,

Que de anathemas eftava

Conftituído hum compendio.
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Já da corrente triunfando

Profperamente navegaò
Por entre as contrarias cofias-

De Hifpanos, e de Agarenos.

Já tem paíTado os famofos

Marcos
y
que Hercules por termo

Firme plantou de feus grandes

Infignes heróicos feitos

,

Aonde elle o Non plus ultra

Gravou , no feu penfamento

Julgando
,
que outra virtude

Nunca podefle excedellos.

Já finalmente fahindo

Das fauces
,
que tragamento

Continuo faõ do Oceano
>

Nelle fecundados entrao*

Sobre eftibordo hum fuave

Infeníivel dobramento

Fazem
,
procurando o Sacro

Promontório
5
mas com geito.

Para o montar íem perigo
,

Na contingência do tempo
>

Feitos ao mar quanto baile
y

Juftamente fe acautdaó
;

E-fpc--
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Éfpecialmente obfenrando

Ceftos algodões trigueiros
>

Que defde o Sul pareciaÔ

Cada vez mais ir crefcendo.

Dos Andaluzes a cofia

Já deixando , á vifía chegaô

Do Turdetaneo pcnhafco

Do nofíb gtaõ Padroeiro,

Já defde longe feus Hymnos
Devotamente lhe rezao

Os Navegantes devotos

Do Santo ^ e fe lhe encommendaoi
Daquelle eícabrofo , e grande

Continente de rochedos

Fez o Vieira hum exafto

Singular delineamento*

Iníígnemente difpofto

Naquelles apontamentos

Velozes
,
porque o Navio

PaíTando naó dava tempo.
Sobre huma nuvem galharda.

?

Com que adornou os penedos
>

Ideou elle hum fublime

Celeftial Presbyterio-
No
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No qual ao Divo gloriofo

Patrono do Cabo meímo
Reprefentou mui diftinfto

Entre hum fagrado CongreíTo

Daquelles Santos , a cujos

Francifco era mais propenfo

De fe encommendar, e eftavaò

Todos como intercedendo.

Intercedendo perante

A Mãi do Divino Verbo
,

Que em feus puriffimos braços

O tinha com doce geíto
,

Que parecia que eftava

Benigna condefcendendo

A's rogativas daquelles

Glorificados feus Servos 1

E que mandava hum celefte

Éfpirito ao governo

Da Náo mefma , em que Francifco

Se figurou genuflexó

;

A cuja elegante idéa

Já dar as fombras querendo 5

Repentinamente hum grave

Sufto poz-lhe impedimento*
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Ouvio elle hum rebuliço

No convés com tanto exceflb
^

Que parecia que fólTe

A Náo perigo correndo y

E do beliche onde eílava

No digno divertimento

Seu virtuofo entretido
,

Sahio a ver o íuccefíb»

Era o cafo , em que de longe
,

Da parte Auftral , vinha hum tetro

Vulto chufando nas ondas

Hórrido fublevamer^o,

Hum nimio corpo de fumo
Formidável, denfo, e negro

Reprefentava ; e que os mares

Vinhaó debaixo fervendo

,

Com taõ empoladas ondas

De eícumaços brancacentos
y

Que pareciaó montanhas
De neve foltas correndo.

Huma poeira horrorofa

Do mar batido , e desfeito
9

Aquelle corpo trazia
y

Que mais augmentava o medo*
S To-
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Todas as velas ferradas

Foraõ n'um breve momento

,

E contra o fero apparato

Se poz o efporaõ direito.

Chegou finalmente aquella

Faria dos dois elementos

Conjurados
,
que os impulfos

Trazia defde os infernos.

Cobrio-fe a Náo de hum falgado

Diluvio , e de hum chuveiro

Taõ defmedido
,
que todos

Se imaginarão fubmerfos.

E foi taõ grande a vehemencia

Do encontrão, que fe fenderão

(Porque amainados naõ foraõ)

Ambos os dois maftaréos.

As coufas moveis
,
que havia

,

Quafi ellas todas fizeraõ,

Rodando , taõ grande eftrondo^

Que os corações fez de gelo.

A maior parte dos homens

Cahio pelos pavimentos;

Que á violência do impulfo

Reger-fe poucos poderão.
Ma*
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Mas o Vieira

,
que eftava

No feu quartel de joelhos

Debruçado fobre ó catre y
O feu abalo foi menos

;

Que aílim que elle vio a horrenda

Sombra vir chegando perto
,

Retirou-fe a fazer preces

A toda a Cúria do Geo.

As afflicções , ^ agonias
,

Que em cafo tal padecerão

Aquellés miferos todos
y

A dizellas naó me atrevo*

Èm fim abrandando a força

Daquelle furor violento
i

Os femimortos cobrarão

De novo feu ar primeiro;

ficou porém perfiftindo

Sobre ó flu£íuofo Reino
j

Inda que aíTás menos forte
^

Aquellé aíToprador íhefmoé

Aquelle que fempre as azas

Borrafcofas vem trazendo
$

E que cercado de nuvens

Traz o tenebrofo afp-eéfco
>

Sn È
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E que da cabeça , e barba

Dilúvios de agua efcorrendo

,

Lhe vaõ fempre os chuvifcofos j

Mais que encharcados cabellos*

Bem a feu pezar naõ pôde

O graõ procellofo Demo
Alli confeguir por elle

Os feus delignios perverfos

;

Que eraõ de fazer y
que á cofta

DéíTe o povoado lenho

No mefmo Cabo do Santo
1

Como affronta, e yituperio j

E caufar aífim
,
que o noflb

Digno Pintor, perecendo,

Naõ chegaíFe a fazer obras ,

Que obraffem fantos effeitos.

Mas ao revés dos iniquos

Tartareos cruéis defejos

,

Quiz o Ceo y
que o mefmo Aufiro

Serviffe entaõ de proveito.

Pode-fe crer, que o gloriofo

Tutelar Santo do mefmo

Navio
,
que era Saõ Lucas

y

ConcorrejTe a defendeilo.
Nem
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Nem fe duvida

,
que auxílios

Celeftiaes lhe valerão

,

Para que o grão Promontório

MontaíTem com bom fuc ceifo.

Já fobre bombordo a proa

Para o Ar&ico endireítao
,

E com a Coíia o feu fulco

Difpondo vaõ parallelo.

A Cofta digo dos noflbs

Turdetanos
,,
que os mancebos

Delia robuftos fe admittem

A fer Remadores Régios.

Com graõ prazer os anciofos

Portuguezes paíTageiros

Vaõ já nos pátrios paizes

Recreando os olhos ledos.

Também Francifco fe alegra

De os ver , mas por mui diverfos

Motivos ; em mais feníives

Delicias vai difcorrendo.

Mais doce amor
?
que o da Pátria

Lhe inflamma-o conftante peito:

De Dona Ignez a memoria
He feu dulciííimo enlevo.

A5
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A' roda delle voando
Amor, com feu facho accezo

Já, já lhe accende as entranhas

Ao generoíb proje&o.

]Elle porém agitado

,

Entre efperança , e receio
,

Ora jucundo , ora trifte,

O fazem mil penfamentos.

Por nenhum cafo duvida

Do confcantiffimo aíFefto

Da fua bella Xgnez : feguro

Nella vive o feu conceito.

Do próprio Fado fomente

Receia , fim , de que adverfo

Lhe difficulte o caminho

,

Que defeja achar aberto;

E que precifo lhe feja

Valer-fe entaõ de altos meios
%

Talve% quaíi inacceíliveis
>

Para lograr feus intentos
\

Que poderá deita forte

Vencer , fim , lhe eftá dizendo

Aqueile amor generofo

,

Que lhe infíamma o gentil peito,

Mas



Vieira Lusitano. 271

Mas nem por iffo fe afíufta

,

Naô fente efmorecimento
;

Seu coração abrazado

NaÕ confente
,
que o detenhao.

Na divina Arte que logra

Se funda , mais fatisfeito
,

Do que fe elle poíTuiíTe

Thefouros quaes os de Crefo.

No feu pincel confiado

Defcança , e no feu defenho

Se eftriba tanto animofo
,

Que naò tem mingoa de alentos.

Em qualquer parte do Mundo
Tem firmemente por certo

y

Que onde reinar a Virtude

Sempre achará cabimento

;

E que levando comlígo

Aquelic adorado Obje&o
Do feu amor y tudo leva

,

De nada mais faz empenho.
Em quanto aííim enlevado

Era neffces penfamentos
,

Se apropinquaya o Navio
A' foz do dourado Tejo.

n
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Já divifava6 aquelles

Seus dois efeabrofos termos

,

O de Efpichel , e o da Roca

Já lhes faziaÕ fejflrejos.

A' vocação facrofanta
,

Que faz celebre o primeiro
>

Todos com lagrimas ledas

Salve Regina difíeraõ.

Em tanto aqui de quererem

Piloto já tinhaò feito

Sinal
; já de Pefcadores

Hum barco vinha trazer-lho.

Cahia o Sol no Ho rifonte
,

Fraquejado havia o vento
? .

E da maré a vazante

Era o feu maior enredo.

DiíTe o perito Piloto
,

Apenas o receberão

,

Que logo alli déífem fundo

Depreíía fem perder tempo.

A'quelle inílgne da Barra

Conduclor obedecendo
,

Entre os medonhos cachopos
y

Promptamente fundo derao.
So
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Sobre o calabre robufto

Fiados , naõ fem receio
y

Pela maré favorável

Todos fufpirando anhelaó.

Antes que o Sol fe efcondefle
,

Com prefteza fe fizeraõ

Da Viííta as diligencias

,

Que defde a Torre fe ordenaó
j

Para que aflím que a vazante

A força foíTe perdendo
,

Poderem logo ir entrando

Livres de outro impedimento.

Tempo era já
9
que moftrafíe

O Ceo feus olhos íidereos •

Porém de nuvens efrava

Todo vendado , encuberto*

Em tanto , como propicia

Eftrella refplandecendo
y

Viraô de NoíTa Senhora
Da Guia o farol accezo.

Aquelle farol
,
que ferve

De noite pira governo
Das embarcações , que a Barra

ObfervaÒpara entrar dentro.
Os
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Os Portuguezes de hum pio

Devoto influxo aqui cheios

A 5

Sacratiílíma Virgem
Da Guia reverenceaó

;

E de huma fanta piedade

AfFervorados , diíTeraõ

Aye maris ftella , e logo
Depois Ladainha , e Terço.

Em cujas funções francifco

Sempre fazia o primeiro

Papel
,
porque entaõ gozava

Hum metal de voz mui bello.

Dos modulames naõ tinha

Elle o formal fundamento,
Mas dotado era de ouvido

Naturalmente perfeito.

Em quanto pois nos devotos

Exercidos eftiveraâ
,

Minguado havia o refluxo
y

Melhorada havia o vento,

JL/Ogo o Piloto exceilente

Fez levar ancora , e em termos

Difpoz a Náo, que á vazante

Foífe fegura cedendo.
Affim
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Affim fe fez, e ajudada

Então do refluxo mefmo

,

Profperamente eximida

,

Foi dos efcolhos horrendos.

Pela carreira do Norte

,

Depois com fulco fereno

,

A introduzio pela Barra

O pratico Cafcarejo.

Por entre as fombras no£íurna§

A foi guiando, e trazendo

Até dar fundo , lá onde
Forçofo era por preceito.

Antes que a Torre chegafle

De Belém , lançou feu ferro
\

Porque de noite nao paíTa

Dalli nenhum baftimento,

E o Portuguez Palinuro
,

Seguro o náutico lenho
y

Licenciou-fe contente

,

Partindo já fatisfeito.

C A N-
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CANTO VIII.

Eíta paragem paffaraõ

Os Mareantes o refto

Da noite , todos entregues,

já fem cuidado , a Morfêo.
Mas naõ aquelle

,
que a chamma

Viva de amor tem no peito,

Que cada vez mais fe augmenta
Nelle o generofo incêndio.

No feu coração a fragoa

De amor, de amor o martello,

Nem. alimento , ou defeançò

Em paz desfrutar lhe deixaõ,

NaÓ- fe recreia com gofto

Nos comeíHvos refrefeos

Como o vs mais , nem como elles

Cede ao Numen fomnolento.

Ás horas todas da noite

Contando foi fem focego

Interior , mil cuidados

Ámorofos o inquietaõ.
Che-
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Chegou finalmente aquella

,

Em que os celeftes cancellos

De Hiperion vem a Filha

Franqueando ao Sol abertos.

O qual trazia o folemne

Dia , em que o Sol Eterno

De nós fe aufentou , íubinda

Gloriofo para os Ceos.

Ás diligencias da Torre

Confuetas fe fizeraõ

,

E foi também da Saúde
O Tribunal fatisfeito.

Depois logo levantando

Seu robuftiííimo freio

A Náo j defpregando às velas
y

Já fe aproveita do vento.

Já falvando a Fortaleza

Com retumbantes obfequios r

Da mefma teve os devidos

Eftrondofos tratamentos.

E de evidente alegria

Os Portuguezes já cheios
,

Sobre o convés eftaõ todos

;

Na terra fe vaõ revendo,
ígre-
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Igrejas , Palácios

,
Quintas

,

De que tem conhecimento
?

Daqui , dalli ^ apontando
Vaó lédamente co' dedo*

Todos fallando demolirão

Seus júbilos manifeftos

;

Mas o Vieira occupado
Vai de hum notável íilencio*

Seu exceílivo alvoroço

Turtiultuante
,
que dentro

No peito fente
y
lhe caufa

De fobrefalto os efFeitos.

Quanto mais elle chegando
Vai ao fufpirado termo

$

Mais fe lhe augmenta o goftofò

Sufto no doce proje&o*

Ultimamente defronte

Do Torreão do Terreifo

Do Paço as velas ferrando,

Com graõ prazer fundo defaó<

Defronte, digo , daquelle

Magnifico Monumento
,

Que fora defde os Filippes

Sempre habitáculo Régio.
DéíU
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Deliciofiflimo pela

Vifta do mar, a que o mefmo

Já mageftofo edifício

Predominava foberbo.

Mas fe abatido por caufâ

Do graó Tremor jaz desfeito
$

De melhor braço erigido

Mais íumptuofo o veremos.

Ora depois que ancorada

Se poz a Náo cm focego
y

Magnificamente o Paço

Salvou com igneos difpeiidios,

Nelle o Marquez habitava

,

No chamado andar primeiro
^

Aquelle eximio Mecenas
DoS virtuofos talentos.

Aquelle fim, -que de Abrantes

Melhorando o feu Caftello?

Quiz findar nelle o refiduo

De feu preciofo tempo
;

Do qual a infigne virtude
i

Digna dé recordo eterno
,

Ha de durar da Memoria
No diamantino Templo

;
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Que naô faltará quem cante

Ao fom.de mais alto pleâro
Das fuás acções heróicas

,

Do feu generofo génio*

E já de hum Trovão nos fauftos

Elegantifíímos eccos

,

Que felizmente prorompe
>

Ouço elevados compeços.

Mas pela Náo efperando
j

Quaíl que a cada momento
^

O graõ Marquez frequentava

O feu miradouro Régio.

Áffim que ouvio de bombardas

Efte eftrondofo cortejo
^

Correo a ver, e vio que era

O efperado baítimento.

E vio também
,
que ceifando

A falva, logo defcerao

Para hum batel do Navio

,

Já difpofto r alguns fuj eitos.

Ê como á maõ tinha prompto

Hum telefcopio fele&o
,

Por elle olhando, a Francifco

Entre os mais foi conhecendo.
Vol:



Vieira Lusitano. 281

Voltou para dentro alegre
y

Todo de contentamento

Alvoroçado
y
a dar parte

A feus melhores domefticos.

As três janellas que havia

Para o mar, todas fe encherão

Da familia r defejofa

De ver o Pintor mancebo.

Defembarcou elle em tanto

Bem das janellas fronteiro
>

E logo viò quem o eftava

Nellas de maõ poíta vendo*

Acompanhado elle vinha

Do Capitão da Náo meíinoj

E de mais dois Portuguezes

Do Marquez fâmulos férios
;

Daquelles cinco
?
que em Roma

Com feus negócios correndo

Tinhaõ ficado , e da cafa

Para o precifo governo.

Aflim que a jufta diftancia

Chegarão todos , fazendo

Obfequiofas reverencias
y

AcceitaçaÕ receberão*
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Ultimamente do Forte

Pelo coftumado ingreíTo

Subirão acima os quatro

Refpe&ivos Companheiros*

Eftava o Marquez na fala

Dita de recebimento

,

Benignamente efperando

Com iucundiííimo afpe£to<

Deixar mio pôde Franciíco

De fe adiantar primeiro

A dar ao feu bom Mecenas
Humildemente hum amplexo;

Que delle foi recebido

Com taõ carinhofo affe&o
,

Que deu do amor, que lhe tinha,

Dignos finaes manifeftos,

Ào Capitão juntamente

Fez honrofo acatamento
,

E feftejou a chegada

Dos feus dois prezados Servos
;

Os quáes com breve difeurfo

De quanto haviaõ já feito,

Segundo as prudentes ordens

. Suas , relação lhe deraõ.
Liccft-
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Licenciaraõ-fe logo

,

Por naó caufar detrimento

,

Pois era dia de Igreja

Solemne , além de preceito.

Ficou fomente o Vieira
j

Que pelo Marquei foi dentro

Levado , aonde as Fidalgas

De o ouvir tinhaõ defejos.

A 5

gentiliífima prole

Do graõ Fidalgo fazendo
Rendidamente mifura

,

Foraô gratos feus obfequios.

A mil graciofas perguntas

,

Que as Madamas lhe fizerad^

Satisfação deu a todas

Com attra&ivo refpeito.

Succintamente deu conta

Dos feus alcançados prémios
y

E lhe moftrou as medalhas \
Que no Certamen lhe dera&

Teve o Marquez grande goíto
Difto

, e defvanecimento
5

E lhas pedio para honra
Do feu fingular Mufeo*

T ii Fite



2,84 O INSIGNE PrNTOK
Faltar Francifco naõ pôde
A tanto requerimento

,

Que venerou dignamente
Como eftimavel preceito.

Delias lhe fez
,
generofo

,

Taó franco offerecimento
,

Que confifsoes de obrigada

Ouvio do graõ Cavalheiro
;

O qual antes que as Medalhas
RecebeíFe

,
quiz primeiro

Que elle a feus Pais as moftraíTe^

Como era jufto y e direito
;

E lhe mandou vir em tanto

A própria fege correndo
5

Para que commodamente
Mais depreíTa fofle a vellos.

E para que á fubitanea

Vifta do Filho dile&o

Naõ perigaíTem de gofto
?

Mandou-lhe avante hum Correio
j

Dando-lhe a faber, que o caro

Seu Filho chegado fendo

,

A 5 fua.prefença iria

Dalli a poucos momentos*
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AlEm com prudência íumma
Difcretamente foi feito

,

E partio logo Francifco

Atraz do bom menfa^eiro.

Chegou finalmente áquelie

Puro habitáculo honefto
,

Onde os honrados Confortes

Viviaõ, que o fer lhe deraõ.

Eftes com toda a família
,

Em doce defafocego
,

Por elle efperando eítavaó

Já de leticia fervendo

;

O qual apenas do próprio

Liminar poz os pés dentro.,

Houve hum feliz rebuliço
,

Foi hum motim de feftejos.

De regozijo
7
e de gofto

Lagrimas puras vertendo
,

Pareciaõ derreter-fe

Todos em linfas desfeitos.

Ceifando em fim do ditofo '

Tumulto a força , difTeraó

Os Maiores, que eraõ horas

De andar ao fagrado Templo,
Para
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Para gozar dos bemditos

Frutos do fanto incruento

GraÕ Sacrifício
5

a que eftavaá

Já com frequência tangendo

;

E para aíliftir áquella

Hora digna de refpeito

,

Em que ao Ceo fubio gloriofa

O Salvador do Univerfo.

No mefmo inftante por obra

Se poz o digno confelho :

Logo de caía fahiraõ

Todos juntos quantos erao,

De acompanhar a Francifco

Ninguém deixou : convieraô

Que fem lograr tanto gofto

Naõ íicaíFe Serva
5
ou Servo.

Pouco diftante. a Igreja

Lhe ficava v em breve tempo v

Chegarão : nclla cumprirão

Seus fantos pios deíejos.

Onde quanto que os Divinos

Oíficios virão completos
,

Partirão todos
7

- e a cafa

Forao contentes direitos.

Mas
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Mas quem terá efficazes

,

E proporcionados termos

Para expreffar vivamente

Do fangue os doces effeitos

!

Alli novamente aquelles

Cordialiílimos affe&os

Se repetirão, tornarão

A renovar-fe os amplexos,

Nao fe fartavaõ de o terem

Nos vivos laços eftreito
;

Parecia que emprendiaó

Nos coraçòes efcondello.

Ora depois que os abraços

Deraó lugar ao focego
,

Dos Genitores por ordem
Tomarão todos aíTento.

Ficou Francifco defronte

Dos próprios Pais , e no meio
De feusjrmãos, que erao cinco,

Dos quaes elle era o primeiro^

Graças a Deos , Filho amado,
(DiíTe o Pai) que já te vejo;

Pois naó cuidei
,
que lografíe

O ter ral contentamento.
Conta-
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Conta-nos como pafíafte

Pelo mar
,
porque temendo

Por ti fempre os feus perigos

Continuamente eftivemos.

Começou elle entaõ logo

Lédamente obedecendo
A relatar da viagem
Todos os vários fucceííbs.

Com grande gofto efeutando

A narração eftiveraõ

Todos
,
pendentes da graça

Do Relatador attentos,

Porém as horas devidas
1 Para o precifo alimento

Eraõ chegadas , e eftava

Na meza o comer já léfto.

Forno chamados por huma
Serva

,
que com puro gcfto

Também miniftrando a todos

Foi o lavatório prévio.

Circundarão logo a meza

Os oito , em que o parentefea

Taõ fummamente chegado >

Fazia hum corpo perfeito 7
Do
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Do qual quanto que a cabeça

Com fanto recitamento

Lançou a benção 7
tratarão

Civilmente de ir comendo*

Entre bocado , e bocado

,

Pouco depois dos primeiros %

Da converfa atou-fe o fio

,

Exiliando o íilencio,

E que goftofo acipipe

Eraó os doces accentos

De Francifco para todo

Aquelle amável CongreíTo !

Alli de novo contando

Com grato interrompimento
y

Satisfação tinhaõ todos ,

Perguntando , e refpondendo*

Porém naõ pôde o amante

Pintor eftar muito tempo
Sem perguntar pela Quinta.

Da Luz , desfarçando empenhos,,

Foi -geralmente daquella

Tu. 'o indagando
,
querendo

Saber do feu Bem confiante

Com fimulado rodeio*
Do
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Depois que dos mais da mefma

Quinta lhe foraõ dizendo

,

Ingenuamente das duas
Meninas conta lhe deraõ :

Da formofura , das prendas
,

Ê gentiliííímos génios
^

Lhe deraò conta com modos
Candidamente ííncéros

;

Das quaes porém preferindo

Dona Ignez , lha encarecerão

Como huma jóia efpecioía

De íingular luzimento.

A-i que alvoroços as doces

Informações lhe fizerao

Nas namoradas entranhas !

Que inexplicáveis effeitos !

Apenas elle occultallos

Pôde
,
que quaíi eftiverao

Com rubicundios indicios

No femblante apparecendo

;

Que Amor íempre por coftume

Quer que nas faces o vejaõ

Dos que cativa ; faz diííb

Pompoio alarde, e troféo.

Jã



Vieira Lusitano. 291

Já quaíí o Sol da defcida

Sua palTava do meio
;

Mas a goftofa paleftra

Inda fe citava mantendo.

Porém no portal ouvindo

Bater , ficarão íufpenfos
,

Para faber quem feria
,

Todos poftos em íilencio.

Logo de eafa hum Criado

Veio dizer
,
que hum mancebo

Com dois baús alli eítava
,

E dois homens, que ostrouxeraõ^

Que tinhaõ vindo de bordo

Naquelle inftante
?

e no mefmo
Mandara o Marquez de Abrantes^

Que alli yieíTem trazellos.

Também diíTe
,
que da Quinta

Da Luz hum vetuíto Servo

Lhe entregara hum cabazinho %

Juntamente aflim dizendo :

Que as Fidalgas duas Meninas
Cem candidiílimo aíFc&o

A ?

s tres Meninas Vieiras

Mandayaó offerecello

;

E
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E que dizer lhe mandaííem

Por efçrito
y

fe era certo

De haver chegado hum Navio
De Roma

,
pois lho difíeraõ*

Deu-fe primeiro refpofta

Ao Portador, que primeiro

Conduzido tinha os cofres

,

Ficou-fe o outro detendo.

Pedio Francifco licença

Para lhe dar aviamento

:

Com ella obteve os precifos,

Para efcrever, inftrumentos.

Pegou anciofo na penna

;

Mas o coração batendo

Como aíTuftado , o fazia

Ficar fem acção perplexo,

Communicar defejava

Com algum íubtil conceito

Ao feu Bem
y
que elle conftante

Lhe era , mas teve receio.

Ultimamente foltando

A njaõ para o defempenho
,

Kfcreveo fim , mas por eítes

Puros lacónicos termos :

Que
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Que já de Roma chegado

Era o reverente Servo

Daquella Quinta
1

e que em breve

Lhe iria render obfequios.

Firmou-fe em baixo , e no cume
Do cara&er, que compeço
Era do feu nome próprio

,

Poz-lhe hum pontinho direito.

Aflím defta forte , á fombra

Daquelle obfcuro myfterio
^

Significou da Querida

O doce nome encuberto.

Em fim defpachado o Moço
Da Quinta , entrou-fe ao defpejo

T)os dois baús : foi notável

O gofto , e divertimento*

Todo o reftante da tarde

Foi pouco para irem vendo
Dos copiofos dois archivos

As coufas que vinhaô dentro

;

Que para dar razaõ delias

Todas , feria hum proceíTo

Quafi infinito ; e deter-me

Nellas naõ poífo , ou naa devo.
Baíb-
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Baftará porém que eu diga

,

Que primeiramente aberto

Foi o baú
,
que de immenfas

Relíquias eftava cheio
;

Cujas depois repartidas

Muitas delias em diverfos

Quinhões , forao para mimos
De obrigações de refpeito.

Teve porém preferencia

Da Luz a Quinta , fazendo

Francifco que mais copiofo

FoíTe o regalo a feu geito.

Bem diftinguir defejara

Elle o feu amado Emprego

;

Mas por fer lance arrifcado
1

Deixou então de fazello :

Nem o feu Bem pertendia

Delle mais do que o íincéro

Nobre coração no viro

Relicário de feu peito.

Do outro cofre , em que eftavao

Livros , eftampas , modelos
,

E debuxes , e outras varias

Coufas^ tudo foraó vendo
TV
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Todos achavaõ naquelle

Archivo , a pezar de eftreito j'

Hum precioíiífimo pafto

Da vifta, e do entendimento.

Em vários tomos Tofcanos

O Genitor graõ recreio

Achou
;
porque poííuía

Luz do idioma dos meímòs*

Das três Irmãs a primeira
,

Do fcu prazer os excefíbs
,

Para os exprefíar naõ acho

Por agora idóneo methodo

;

A qual também dedicada

Toda aos mimos pintureícos
^

Tudo o que era da Pintura

Lhe arrebatava os affe&os.

E na verdade admirou-fe

Franciíco em ver os progreííbs
y

Que na Pintura fizera

,

Sem mais preceitos
,
que o génio.

Mas a Febea quadriga

Já deícahindo , correndo
Se chafurdava das ondas

No Iiorifontal feu termo-
Ceifou-
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Ceifou da vifta o trabalho

,

Bem que goftofo , e focego

A's applicadas pupillas

A noite veio trazendo.

Anoiteceo , e cearão

Todos , e fe recolherão

Também
^
para que Francifco

PodeíTe fazer o mefmo.
Em tanto já na graõ Quinta

Da Luz fabiaõ de certo
,

Que elie era vindo
y e anciofoá

Alli defejavaó vello.

E que faria quem tanto

Mais do que todos querendo

,

JjL defejando , anhelava

Por ver o feu caro Objeílo ?

Que, penfamentos faria ?

Sim
j
que doces penfamentos ?

Tu fomente Amor poderás

Dignamente defcrevellos.

Do mefmo modo o feu firme

Amante Conforte o mefmo
Tempo da noite paíLva

Doces idéas fazendo*
Am-
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Ambos na folida baze

Fundados do juramento
^

Que inviolável gravado

Cada qual tinha erti feu peito*

Aílim aquelles no&urnos
y

E fólitarios momentos
$

Alternamente palTâvaó

Entre o fomfto , e o defvélo
\

Porque inda quando dormiaô,

Perturbavao-lhe o focego

Sonhos mil
,
que lhe inventava

Amor, porém fempre honeftos.

Mas feftejar já fe ouviao

Com feus canoros requebros

Os paíTaririhos áquelle

Glaraõ, precurfor de Febo.

E já Francifco da própria

Cama folicito erguendo
Se vai ; todos depois dellé

Vaõ deixando os próprios leitos*

Aquelle dia foi todo

Dedicado a cumprimentos
De viíitas

y
e o fegundo

,

E aílim também o terceiro.

U MU



ag8 O insigke Pintor
Mil parabéns aos ditofos

Progenitores vieraõ

Dar os parentes , e amigos
f

E parciaes bem affe&os.

Depois ceifando o concurfo

Cortez dos cumprimenteiros

,

Gentilmente os dois Vieiras

Lhe foraõ correfpondendo.

As preferencias devidas

Teve o graõ Marquez primeiro

Como era jufto ; attendido

Foi o feu inclyto mérito
;

A cujas aras o gnto
Pintor òs feus rendimentos

Foi tributar , e levar-lhe

Os graves dois áureos prémios*

As duas Medalhas
y
digo

,

De que já promettimento

Lhe fizera , e três debuxos

Também de lápis vermelho*

Aquelles que da viagem

No difeurfo havia feito
y

Executados de gofto

Com admirável defpejo,
£gra*
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Àgfadeceo eíle as prendas

Como jóias de feu génio

,

Efpecialmente o tranfumpto

Do Turdetaneo rochedo*

Sim o do facfo penhafco

De Saó Vicente prote&o^
Fiel debuxo, e devoto

Juntamente , e pinturefco.

Digna memoria do a£tivo

Fecundo eífícaz talento
,

Que" a produzir naõ lhe obítavá

Das ondas o movimento.

Em fumma , tendo ás devidas

Obrigações fatisfeito

Francifco r quiz do feu Noite
Ver o refplandor de peito

;

E tanto mais
,
porque vindo

De fora hum dia > fizeraô

Saber-lhe
,
que o procurara

Da Quinta hum grave EfcudeirO|
E que da parte dos Amos

ExpreíTara hum cumpriífiento
,

Que os parabéns incluía

Com mil offerçcimentos

;

Uii É



joo O insigne Pintor
E que efperando ficavaõ

Pelo favor de querellos

Alliviar com fua vifta,

De feus anciofos defejos.

Na mais nobre das entranhas,.

Com palpitantes excelTos

,

Feítejou elle a noticia

,

Mas fem dar a conhecellos*

Próximo eftava o folemne

Dia, em que receberão

Do Divino Fogo as linguas

Os Trombetas do Evangelho*

Dia que fempre os devotos

Fiíhos de Cafcaes celebraõ

Com Imperador
5
que abona

Seus nimios fantos difpendios*

Confeguir pôde o Amante
De ir na vefpera do mefmo
Dia do Efpirito Santo

A glorificar feu peito í

Á ver aquelles brilhantes

Olhos mais que feiticeiros
i

Sem cujas luzes fe dava

Elle por perdido , e cego.
Foi
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Foi com feu Pai , o qual grande

Prazer teve de podello

Acompanhar
,
jubilando

Todo de contentamento.

Jaftando-fe de que o viíTem

Com elle , diílb fazendo

Gloria, porém deículpavel

^

E igual defvanecimento.

Chegou em fim onde todos

Prcvenidamente ledos

Com jucundidade fumma
Lhe tributarão feftejos.

Dos dois Fidalgos maiores
9

Ambos c
?os braços abertos

y

Foi recebido , e da mefma
Sorte os menores fizeraõ.

Entrava neftes aquella

Eximia jóia
,
que dentro

No coração de Francifco

Tinha feu doce apofento.

Aquella íim
,
por quem elle

Sempre de amores morrendo.,

Cada vez mais padecia

Maravilhofos incêndios.
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^ías foi favor efpeciofo

Efte
,
que lhe concederão

Os Genitores da mefma

,

Foi fingular privilegio

;

Pois tal nao era o coílume

Da Caía
;
porém quizeraô

Aílim honrar de Francifco

Seus tantos merecimentos.

Quando as Fidalgas meninas

Elle adorou genuflexo

,

Em hum final fez reparo,

Que os mais o naô perceberão*

E foi
,
que quando perante

A que era fua , o joelho

Elle dobrou , ella poz-lhe

A mao fobre o hombro efquerdoj

Porém de forte
9
que teve

,

Com difíimulado geito,

Modo de imprimir-lhe hum brando

Disfarçado tocamento.

Seníivelmente ao Amado
Foi o final mani feito

Daquelle amorofo indicio

Dos gçntiliífimos dedos.
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Ai

,
que dulciííímos golpes

Elle entaõ fentio no centro

De feu coração rendido

!

Que chammas fe lhe accenderaõ !

Ella também , a querida

Dona Ignez, fentio naõ menos
Daquelles golpes, daquellas

Chammas
9
os graves eíFeitos.

Foi marayilha occultallos

Elles de forte, que o bello

Refplandor do illuftre fogo

PodeíTem ter encuberto.

Participou fummamente
Dos applaufos o mais velho

Vieira : Pai venturofo
,

Lhe andavaõ todos dizendo.

Sim, venturofo
3
que hum filho

As Fadas lhe concederão

Tal
,
que ainda os mais ditofos

y

E affortunados lho invejaò.

Daqui depois de gozarem
Reciprocamente os tenros

Agrados*, para outra Sala

Interior 4t moverão.
On-
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Onde alTentados em roda
Os circumíhntes

, quizerao.
Ouvir do Vieira todos

' Os feus acontecimentos.
Da bella Ignez o benigno

Progenitor foi p mefmo
Que^lhe pedio

, que os contaoTe,
vrap goíto diílb fazendo.

A'quelle pedir urbano,
Mais eífícaz que preceito,
Attendeo logo Francifco
Civilmente obedecendo.

Da narração defejada
Formou elle o feu compeço
De quando entrou no Navio,
Em que fe embarcou primeiro.

Deícle a íahida da Barra
Principiou o difcreto

Seu difcurfo, relatando

Diítinclamente os fucceíTos.

De tudo aquillo, que pelas
Coitas do mar fora vendo,
E o que palTara da fua

Navegação a refpeito,

To



Vikira Lusitano. 305
Todos ejtavaô de forte

Pafmados, ouvindo attentos
y

Que pareciao imagens

De pedra fem movimento.

Já tinha entrado a dar conta

Da tempeftade
,
que dentro

De Leaõ no horrível Goifo

Supportara padecendo
;

E do graõ cafo
,
que a elle

Acontecera no tempo
,

. Em que 4a Náo no chamado
Jardim fe achava perplexo.

Quando anciado por caufa

De hum penoíb enjoamento

,

Também tremia dos golpes

Do furibundo Nereo,

Do formidável impulío

Delle , contado já tendo
,

Que arrebatar o quizera
y

Tudo aqui ficou fufpeníb.

Tudo ceifou á chegada

De hum regalo , que cuberta

A Genitriz de Francifco

Enviara por hi>m Servo,
. Volta-*



$06 O insiçne Pintor
Voltaraó-fe os circumftantes

Com curiofos defejos

Ao rebuçado prefente

,

Por ver o que vinha dentro.
Logo a Matrona Fidalga

Perante íi fez trazello,

E quiz ella meíma o gofto
Ter de o ir já defcozendo.

De hum feu gentil rico eftojo

Hum delicado inítrumento
Tirou , e as prizóes com elle

Cortou do ferico lenço.

Appareceo finalmente

O mimo , a cujo fizeraÕ

Todos reverentes vénias
9

E cubiçofos feílejos.

Era o regalo , em iubftància

,

Hum japonez taboleiro

Das deftinadas reliquias

,

Primorofamênte cheio.

Em huma nobre lavrada

Bandeja de puro argento

Todas aquellas devotas

Prendas éntaõ: fe pozera6.
Diftri-
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Diftribuío a Senhora

Logo as que lhe parecerão

Pçla prçfente AfTembléa

Com prudentiílímo acerto.

As mais fez ella
,
que todas

FoíTem refervadas dentro

De hum particular feu cofre

Para feus fantos intentos.

Louvores mil , mil applaufos
,

E mil agradecimentos

Teve o Author de tal mimo

,

E graças mil lhe renderão.

De exceflivo gofto a beila

Dona Ignez fe eítava enchendo

. Em ver, que o feu Bem goza¥&

Taõ carinhofos cortejos.

Bem defejou , mas naõ pôde
Moftrar-lhe o feu rendimento,

Que nas paternaes prefenças

Teve temor, teve pejo

;

Porém naõ obfiante , os olhos

Com taciturnos accentos
y

Pronunciavao melifluas

Meiguices, doces fegredoff.

Rccí-
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Reciprocamente eftavaõ

Como que contrafazendo
(No paftenejar) fuaves

,

E puros ofculos tenros

;

Que quem de Amor poíTuiíTe

Hum ar de conhecimento

,

Entenderia a linguagem
De íeus loquazes filencios,

Eraó as horas chegadas

,

Que aos devotos requerendo
Eftavaõ já pelo pio

Coífcume alli confueto,
Que era ouvir MiíTa no próprio

Da Cafa decente Templo

,

Que daAflumpçaõ tinha o nome,
Poíto por feus Padroeiros

;

Do qual Edifício a porta

Ornava hum pompofo , e frefco

Sicomoro
,
que aprazível

Sombra lhe eftava fazendo;
Cujo da parte de fora

Se eacoftava a hum parapeito,

Que quadrangular fazia

Hurgi competente terreiro

;

E



Vieira Lusitano, 309
E aflím formava hum gaiante

Veftibulo pinturefco,

Que recreando caufava

Religiofo refpeito.

Todos em fim da jucunda

Converfaçaó fe moverão,
E pafa o graõ Sacrifício

Foraõ conformes direitos.

Depois que aos fantos Officios

Devotamente attenderaõ
y

Logo tratarão daquelles
y

Que faõ do corpo alimento*

Nas pontualiílímas mezas

Jucundaitiente os fizerao

De forte
,
que parecia

Serem nupciaes feftejos.

Dona Ignez * e o feu Francifco

Logravaô contentamento

Particular
i
jubilando

De fe verem já taÕ perto.

Porém como ncfte Mundo
Naõ fe dá gofto perfeito

9

Teve o prazer , em que eftavao,

Penofo interrompimento.
Com
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Com três logos huma promptá

Carta então lhe fobreveio

;

Infaufta naô , mas com tudo
Caufou-lhe defafocego.

Era hum recado, que vinha

Para Francifco , dizendo
,

Que EIRei queria fallar-lhe

Antes de muitos momentos.
Bem fe fuppoz, que feria

Digno aquelle chamamento,
Mas quereriaó que foíTe

Sem taõ rigorofo apertOé

Precifo foi partir logo

,

Logo o Vieira correndo

Se defpedio em virtude

Do foberano preceito.

Ambos de dois os Vieiras

Partífaõ : mil cumprimentos

Na defpedida fe ufaraõ

De urbanidade , e de affe&o.

Mil vaticínios felizes

Todos lhe ficaó fazendo

;

Mas fica Ignez defcontente.

Porque o feu Caro lhe aufentaò
E
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E foi a fua grave anguítia

Muito maior 5 naõ podendo
Declarar quanto fentia

Taô rápido apartamento.

Da mefma forte Francifco

Grave anguítia vai foffrendo

Em fe apartar
7
occultando

A magoa toda em feu peito.

Amor nefte acerbo golpe

,

Faltando-lhe o foffrimento

,

Foi mui queíxofo á fua Diva
Mai , lagrimando , e gemendo*

Entre foluço , e foluço

Contar queria o fucceíTo
,

Mas feu dizer deformava

Nas agitações do alento.

Sorrio-fe a Deofa , e eóm modos
Taõ maternaes ^ como meigos

?

Pegqu nelle ao colo, e deu-lhe

Carinhofamente hum beijo.

Bem fei , diíTe , amado Filho
3

Amado Amor'} bem te entendo

;

Porém focega , naõ chores

Sem ter formal fundamento.
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Saberás pois

, que extinguir-fe

Já naõ pode o nobre incêndio
$

Que introduzifte naquelles

Dois gentis amantes peitos.

Dos eíficazes influxos
>

Que eu lhe communico
i
creio

$

E fei de veras
,
que podes

,

No que te digo, eftar certo.

Por mais defvios
,
que a forte

Contraria venha trazendo
7

Naõ poderá do feu firme

Amor já mais removellos.

Pois ambos de dois aquelles

Amantes j o meu defvélo

Co.nftituío da coníhncia

Para o mais infigne exemplo.

Que tenhas dó naõ reprovo

Delles , nos feus contratempos 5

Que feraõ muitos > e graves

,

Pois eu também dó lhe tenho*

Mas que duvides da fua

<- Pcrfeverança , naõ quefo

,

Que he fazer pouco na minha

Virtude > e no meu empenho*
Conte-
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Começarão feus trabalhos

Grandes , em fe percebendo
,

Que elles fe querem
, que fe amad

,

Que para Efpofos fe ageitaò»

Logo a Donzella conftante

Com excelfivos tormentos
Procurarão de arrancar-lhe

Do fentido o doce intento*

Procurarão claufuralla
, ;

Com ameaços tremendos,
Obrigando-a, que prometta
De Veftai voto perpetuo.

Porém fera como hum firme

Conftantilfimo rochedo

,

Que as ondas do mar perfeguem,
Mas fempre em vaõ , fem effeito,

Affim os mefmos
,
que agora

Saô com Vieira taó meigos

,

Todos aquelles agrados
Converterão em veneno»

E da foberba movidos
Haó de chegar a taes termos,
Que intentarão de tirar-lhe

A vida com pravo exceflb-

X iífo
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Ifto porque ? porque julgaõ,

Que o ferem mais opulentos

Faz com que fejaõ divinos
,

Sem advertir em feu erro.

Que perante os puros olhos

Do Legislador fupremo

Saõ as riquezas do Mundo
Todas de nenhum momento.

Mas confeguir já naõ haõ de

Os bárbaros feus intentos,

A fua cruel vontade

Contra os Divinos Decretos

;

Que o mefmo Numen
,
que os grava

Lá no feu volume eterno,

Diverfamente ha difpofto
,

E dizer mais naõ pertendo.

Digo fomente
,
que ceifes

De ..te affligir, meu dile&o

Filho
j
que naõ es vendado

Como aquelloutro traveífo.

Confolou-fe Amor, e em paga

Do doce advertimento

,

Deixou na formofa face

Da Diva hum ofculo imprelTo.*
CAN-
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CANTO IX.

JVJlAs já Franciíco tornava

Do fcu Príncipe íupremo

Sobre Reaes incumbências

Agitando o penfamento.

Foi a primeira de todas

,

Que em fete dias de tempo
FizeíTe hum graÕ Quadro , aoftcU

ExpreíTaíTe o Sacramento,

Para fervir na folemne

Prociílaõ de alto ornamento

No topo da columnata

,

Que á PreíTa andavaõ fazendo
£

Cujo Painel como vifto

Foi de infindos olhos , deixo

De o relatar ; mas deu prova

Do prompto efEcaz talento-

Ficou ÊlRei íummamente
Do Vieira fatisfeito

,

E logo para outra obra

Real lhe deu dia certo*

Xii È
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E foi para que hum Retrato

Seu lhe fizeíTe de meio
Perfil, para que fervifíe

Na Moeda de modelo
;

A fim
j
que da mefma o Meftre

Infigne Mangem
,
perfeitos

Fizeffe por elle os cunhos

Para impromptar os dinheiros.

Ifto a pezar foi daquelle

Duro Cyclope Tudefco

,

Que nos thefouros da graça

Real gozou cabimento

;

E que da ruftica esfera

De Fabro naõ excedendo,

Contra a natureza o nome
Pôde ufurpar de Arquite&o.

Três vezes tinha efte aftuto

Bronte intentado a fazello

Também ; mas lograr naõ pôde
Da fimilhança os eífeitos.

Por ella caufa mais forte

Foi o rancor, que no peito

Concebeo contra o Vieira

Pelo feliz leu Aicce-flo.

Em
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Em fim neftas , e outras obras

Sérvio Franciíco ao fupremo
Príncipe feu , conta dando
De íi com grão luzi mento.

Da eftaçaõ do feu Eftio

Tinha entrado o mez primeiro
,

E já convidado eflava

Franciíco para os recreios

,

Para concorrer á Quinta
Da Luz aos igneos feftejos

No&urnos \ com que alli fempre
O graõ Baptifta celebraõ.

Recommendaçaõ lhe haviaô

Defde a mefma Quinta feito

De anticipar a jornada
Para o gozarem mais tempo*

Ambos
, Ignez , e Francifco

Igualmente padecendo
Sem focegar v anhelavaò
Por aquelle idóneo tempo

,Em que coftumaõ brincando
As cachopas , e os mancebos

,

Por entre alegres fogueiras
,

Recrear-fe em mil folguedos
5

E
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E alli chamufcande as flores

Dos Cardos , a feus intentos
Fazem felizes agouros
Naquellas , reflorecendo.

A1H com ledas Cantigas
Ao fom de grato inftrumento

y

Significar altamente

CoítumaÕ doces conceitos.

Vai finalmente o amado
Vieira , e por companheiros
Amor , e a Virtude leva

;

Ambos o levaõ no meio.

Ambos de dois pela eftrada

Lhe vaõ íuggerindo os meios
Para confeguir ditofo

Os feus árduos hymenêos.

Seu amado Pai com elle

Naõ foi pelo impedimento
De huns hofpedes confanguineos

y

Que então lhe fobrevieraõ.

Propondo Amor vários modos
Lhe vai

;
porém do confelho

Saõ da Virtude apurados
y

Para os tratar com acerto.

Naõ
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Na6 era efte amor vendado

Como aquelloutro ; mas fendo

Rapaz fempre carecia

De moderativo freio.

Eraõ três horas da tarde

Do vigeilmo primeiro

Dia do Mez, e excelíente

Então fe oftentava o tempo.

Já lá na Luz com anciofos
,

E impacientes defejos

Andarão vendo fe o viao :

A cada inftante o efperaó.

Nada porém comparar-fe

Pódç com aquelle immenfo r

Mas cautelofo cuidado
,

Com que a firme Ignez vai vendo.

No coração tinha os olhos
;

Na6 digo bem , antes devo
Dizer

,
que nelles eftava

O coração antevendo.

Suas pupillas por entre

As arvores ora efpreitaô
,

Ora dos altos da cafa

Vaó atalaias fazendo.
Pó-
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Podem chamar-fe huns amantes

,

E diligentes gageiros

,

Que do feu bem cutdadofos
AndaÒ no defcobrimento.

Inda aviltado o nao tinhaó
,

Quando o coração prevendo
Com palpitações

, lhe diíTe

Alvoroçado : Eilo , eilo.

Apenas efte amorofo
Mudo prefagio foi feito,

Appareceo4he o querido,
E feu fufpirado Objefto.

Aqui Dona Ignez nao pode
Deixar de dizer ao menos

:

Ai
,
que já lá vem o noífo

Vieira, o noífo Eftrangeiro.

Efpecializar-fe a Bella

Defejaria , dizendo

:

Que era feu , mas nofíb diíTe

:

Nao quiz declarar feu peito.

Tal appellido appropriado
Lhe haviaó defde o primeiro

Dia que o virão , e ouvirão

,

Pepois que de Roma veio^
Por,
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Porque no modo das falias

,

No ar do rofto , e no gefto
,

Naõ parecia que foíTe

Nacional do nofíb Reino.

Correrão logo á j anel la

Duas Criadas a vello
,

As quaes logo o divulgarão,

Aílím todos o íbuberaõ.

Chegando em fim , com agrados

Geralmente manifeftos

Foi recebido , e honrofas

Demonftrações lhe fizeraõ.

Na confufaõ dos applaufos

Communs
;
porem naõ cabendo

Os de Dona Ignez
y
occultos

Ficap de entranhas a dentro.

Nas amorofas entranhas

Mudamente fe refervao

Enthefourados
;
por ora

Naõ lhe convém difpendellos.

Tratado aíli com aquelles

Çarinhofos mimos mefmos

,

Foi como fempre o tratarão

Deíde os feus annos primeiros;
Nos
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Nos quaes então mui querido

Era pelo amável génio

,

E pelas moftras que dava
De habilidofo talento.

Antes agora
,
que ornado

De tantos merecimentos
O vêm , mais attenciofos

r

E pontuaes o veneraõ.

Nelle as adquiridas prendas
Sobre os feus modos ^amenos

y

Saõ duplicados encantos
,

Que obrigaõ muito a quereilo.

Depois que o rumor feftivo

Das faudades fez termo
,

Do que no Paço p afiara

Franciíco , faber quizeraõ
;

O qual aflim que fentados

A todos vio em focego

,

Também fentado deu conta,

E fatisfez-lhe os defejos.

Com ílncéridade pura

Narrou feus fauftos fuccefíbs

,

Sem que vaidade houvcfíe

De ter lugar em feus verbos. ,

Con-
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Contou primeiro que tudo

Com qual graça o receberão

Aquelles olhos benignos

,

Graves y magnânimos , Régios.

Das obras
,
que lhe ordenara

Aquelle Heróe , foi dizendo
y

E também que confeguira

Veilo delias fatisfeito

;

E que daquelle admirável

Clementiííímo íiipremo

Mui confolado partira

,

Todo de efperanças cheio.

Sim daquelle Rei
y
que as grandes

Suas memorias perpetuas

Faraó feus dignos louvores,

Seu preclaro nome eterno.

E lá virá quem decante

Con| tuba de oiro , e com verfos

Dignos
,
que o Sol os contemple

Seus mais do que heróicos feitos.

Ora depois que os ouvintes

Circumftantes fora6 ledos

Da narração de Francifco
,

Parabéns todos lhe deraõ.
Mil
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Mil parabéns , mil annuncios

Felizes já predizendo

Lhe fazem
,
que atraz das honras

Hajaõ de vir-ihe os proveitos.

No coração da conftante

Dona Ignez fazem taes eccos

Eíles applaufos
7
que toda

Se eftá no feu Bem revendo.

Defabafar bem defeja
,

E confeíTar os eíFeitos

Da bel! a caufa ; mas poem-lhe

Amor fobre a boca o dedo.

Aquelle Amor
y
que os perigos

Vê
5
naõ aquelle que he cego

>

Lhe recommenda que calle
y

E fe conferve em fegredo.

Naó defcançarao já muito

Os ancioíiílimos génios

De requerer ao Vieira,

Que contaffe os feus fucceflbs.

Àauelles que ia contando

Outra vez lhe interromperão
y

E profeguir os naõ pôde

A 5 voz do Rei attendendo.,
Airo-
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Airofamente Francifco

Tanto affavel , como attento
y

Foi ás urbanas vontades

Dcfejofas comprazendo.
Defde o que ja relatado

Havia , fem mais proemio
,

Continuando a hiftoria

Foi puramente direito.

Todos os pálios que dera

Em Roma , elle foi trazendo

A 5 memoria , e razão dando
Delles , os fez manifeftos.

De feus afliduos eítudos

DiíTe, e ditofos progreflbs,

E dos triunfos honrofos

Seus no Certamen dos prémios

;

Em que tivera elle a forte

Feliz de fer o primeiro

Portuguez , a quem tal honra
Os bons Romanos fizeraõ.

Saõ indizíveis aquelles

Maravilhofos eíFeitos

,

Que na bella Ignez aquellas-

Noticias hiaõ fazendo.

Nos
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Nos mais em todos caufava
Hum certo paímo eítupendo

,

Que com as bocas abertas

Eftavaõ mudos , attentos.

Em fumma, os vagos inftantes

Dos dias, que precederão
A' feftiva noite , foraõ

Da fiel hiítoria emprego.
Também das outras diverfas

Coufas que foi deícrevendo
Daquella fumma Cidade
De Roma , contou portentos.

Dos admiráveis Palácios,

Dos maravilhoíbs Templos

,

Das folemnidades fantas,

Dos primorofos recreios,

Retratou elle com vivas

Cores os divertimentos

Do Carneval, que os Romanos
Taó nimiamente celebraõ.

Reprefentou-lhes a pompa
De feus Theatros íbberbos

;

A fumptuofa , indizível

Grandeza., com que fe oítentaó.

Foi
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Foi de propolíto dando

Aqui com doces rodeios

Indicio , de que . era muito

Para a Muíica propenfo.

DiíTe em fim
,
que de memoria

-Mais Árias fora aprendendo

Daquellas
,
que nos Theatros

Cantão quando reprefentaõ.

Ajfim diíTe aqui levado

Do particular intento

Seu de influir
,
que o fízeíTem

Cantar naquelíe diale&o

;

Naó porque diflb tivefle

Algum defvanecimento

;

Naó era tal o fentido

Provido feu verdadeiro

;

Era fim para motivo
Ter de infpirar feus affe&os

A'quella
,
que fó podia

Ter luz para percebellos
;

Que como Amor a enfinava
,

Devia ter mais abertos

Os fentidos , do que aquelles

,

Que de Amor fabiaõ menos.
Cqiv
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Confeguio . elle á vontade

Dos ideados intentos

O feu prazer; porque logo
Ouviílo cantar quizerao.

Naô foi precifo
,
que inftaíTem

Com muitos rogos; que fendo

Ifto o que elle defejava,

Deixou de ufar cumprimentos
;

E aííim cantou deita forte

;

Nem careceo de inftrumento,

Que o metal da voz , e a graça

Era o mais doce concerto.

» Quando da te fon lontano
,

» Sente il mio cor gran tormento,

)> Quando a te vicino io fono
y

» Languir di dolceza il fento.

» Tu fei la mia tramontana

» In cui fiíTo è il mip peniiero
5

» Sei mio porto , e fei mia fpeme,

» Ed io fon fedei nochiero.

Por efte teor algumas

Cantou mais , e por diverfos

Modos outras , com feus próprios

Itálicos garganteos.
Foi
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Foi íummamente applaudido

Do circumftante CongreíTo

:

Com jubilantc fuffurro

Mil e mil vivas lhe derao.

Naõ pôde Ignez as palavras

Bem perceber; mas fabendo

Ficou, que a li dirigidos

Eraô taes doces conceitos

;

Porque dos olhos naquelles

Reverberantes letreiros

AmorofoSj Ella eftava

Defcifrando os penfamentos.

Todos aquelles inftantes,

Em fumma
,
que precederão-

A 5
feftiva noite , foraõ

Da fiel hiftoria emprego.
Chegou finalmente a mefma

Noite , em que o nafcimento

Se fefteja do graõ Santo

,

Que tem por timbre o Cordeiro*

Aquella , em que as vagas obras

Sulfúreas dos Fogueteiros

Devotamente fe eftragaõ

A 5 honra do Santo mefmo.
Y Sim;
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Sim , a belliffima noite

,

Que toda refplandecendo

De alegres fogos , a falta

Nao fe conhece de Febo.

Já, já da Quinta as fogueiras

Magnificamente ardendo

Eftaõ
; já de Dafne eftalaõ

Os feus transformados membros.

Já de papel os meandros

Eftrepitofos rebentão

,

Que a cada volta hum eftoiro

Dando , e faltando , fe queimaõ.

E já com igneos montantes

Alegres moços pelejaõ,

E ardentes rodas zunindo

Corifcos , e raios deitaõ.

De bufcapés , de foguetes

Caudatos
, já com violentos

y

E impetuofos furores
y

O ar, e a terra atormentaõ.

Porém depois que abrandarão

Os eftrondofos excelTos

Dos artefa&os fogofos.

As melodias começaõ.
As
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Às Cantilenas

,
que ao Santo

Patrono dos Baptifterios

Coftumaó cantar as turbas

Alegres nefte feu tempo.

E logo entre as vozes todas
y

À de Franciíco elegerão

Para guiar as dos outros

Com feus aíEnados eccos.

Deu-fe principio á Cantata
,

Sem mais acompanhamento

,

Que o do coftumado antigo

Grave Luíitano ple&ro.

Jucundamente o Vieira

Sempre cantava primeiro

,

Depois profeguindo o Coro,
Hia repetindo os verfos.

Varias galantes Cantigas
,

Entre o jocofo , e o ferio

Se entoavao , fempre ao Divo
Heróe catando reípeito.

Porém mudando de eftylo
,

Callou-íe a chufma ^ e quizeraõ y

Que fó Franciíco cantaíTe

Nos fons então mais modernos.
Y ii Para
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Para fazer a feu modo

Galantemente
,
querendo

Dar gofto a quem o rogava,
Pegou no lufo inftrumento;

E como temprado eftava

Por mãos que torpes naõ eraó.

Principiou promptamente
A fatisfazer o empenho.

Entre as ufadas Cantigas

Aquellas foi efcolhendo

Para cantar
,
que diziaõ :

A feus amores refpeito
;

Nas quaes debaixo das fombras

De praticados conceitos
,

Significava os vehementcs

Seus amorofos tormentos.

Com gentileza caufando

Taõ doce arrebatamento

,

Que infenílvelmente as horas

Hiaõ fugindo , correndo.

A duodécima delias

Da jucunda noite o meio
Cumpria já, já fe ouviaó

Dos gallos os cucureos.
Mas
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Mas como o próximo dia

Era da conta de Febo
7

N^õ carecerão de Tethys
y

De Diana fe proverão.

Todos cearão da caça
j

Que os Caçadores folercios

De cafa tinhaó trazido

,

Perdizes
,
pombos , coelhos»

Com tanto gollo nas mezas

Folgando fe entretivetfaõ
y

Que o novo dia já quaíi
y

Quafí vinha apparecendo.

Em fim, bem que trefnoitados
y

Contentes fe recolherão

Para os feus quartos , e foraõ

Dar a feus olhos focego.

Naó aífim já nos dois firmes

Amantes vai fuccedendo,
Que Amor folicito poem-lhe
Ao defcanço impedimentos.

Nelles os nimios cuidados

Conformes, e penfamentos
,

Fazem que eftaõ fempre alerta
y

Que igualmente fe defveíao;
E



334 O insigne Pintor
E fe algum tanto por forte

Seus amantes olhos fechaõ

,

Logp Amor faz que fonhahdo
Praticaõ no que defejao.

.

De fufpirar tem Franciíco

Mais lazer
y
pôde gemendo

Defabafar as fuás anciãs

Sozinho em feú apofento.

Porém a Bella naõ pôde
Lograr tanto refrigério

,

Que a companhia das próprias

Ayas dá4he impedimento.

Também fe anceia , e fufpira

Sim ; mas callar feu affe&o

Lhe he forçofo : a forte ordena,

Que pene em maior aperto.

Nefte martyrio amorofo

Ambos de dois efíiveraó

Até que o Sol já furgindo

Vinha do cerúleo leito.

Mas antes que elle douraíTe

Da nobre Quinta os loureiros,

Sahio Francifco , e por ella

Foi mil boninas colhendo :

E
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E do florido , cheiroíò

Alecrim, que achou mais tenro,

Com as boninas foi varias

Lindas grinaldas tecendo
;

Das quaes incluío em huma
Compoíta com mais eímero,

Aquella flor que appellido

Lhe damos de Amor perfeito.

Naõ já de modo
,
que fofle

Tal fymboíp manifeíto
,

Senaõ á Bellâ
,
que os olhos

Sabia ter mais abertos.

AíEm das lindas grinaldas

Viçofas do orvalho frefco

,

Galantemente Francifco

Trazia o fuave pezo.

Feftivo aílim chegou elle

Onufto defte ornamento

,

Para o confagrar ás dignas

Aras do femineo fexo.

Em fim por efte caminho
Confeguio , fem fer fufpeito

y

Dar ao feu Bem a coroa

,

E na flor occulta o fceptro.
Foi
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Foi applaudido de todos

O florido galanteio

,

A diligencia , o cuidado

D'elle madrugar taõ cedo.

Erao dez horas em ponto,

Quando os últimos fe erguerão

Das camas, e pouco antes

Tinhaó furgido os primeiros.

Somente aquella
,
que a viva

Chamma de amor tem no peito

Como Franciíco , madruga
,

Tem os eftimulos mefmos.

Naquella manhã naõ houve

Lazer de divertimento

Algum, por fer já mui tarde,

Roubou-lhe o fomno os momentos.

Entre o almoço , e as MiíTas

,

E o jantar, encheo-fe o tempo

Da tviefma manhã de modo
,

Que outra coufa naô fízeraõ.

E como todos eftava6

De mais dormir carecendo

,

Dormir promptamante a féfta

Forao depois que comerão.
Mas
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Mas oh Amor, de qual paflb

Ditofo eftamos já perto

,

Que para o contar duvido

De achar adequados termos!

Tu Amor, fim., tu que fabes

Melhor o que procedendo

Foi dos teus nobres influxos
,

Para o dizer dá-me alento

:

Que bem que Erato me aííifta,

Com tudo fempre careço

Aqui da graça efpeciofa

Tua j do teu valimento.

Já reclinada em feus catres

Toda a família jazendo

Se achava , e também os Amos
Em feus regalados leitos.

Da bella Ignez a Germana
Docemente adormecendo
Eftava já fobre os molles

Cândidos feus traveíTeiros.

A fomnolenta virtude

Dos lenitivos letheos

Sobre as pálpebras de todos

Tinha infundido Morfêo.
* ' To-
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Todos em fim já dormiaõ

AíTás defcançados, menos
Dona Ignez ; e o feu Francifco

Também naõ tinha focego,

Nelles legitimamente

Se verifica o provérbio
,

Que diz, que quem tem amores

Naó dorme , o qual he bem certo,

Tinha-fe fechado a porta

Grande do pateo por dentro
,

Para final evidente

Aos de fora de íllencio.

Era o mefmo pateo em roda

Todo cercado de aflentos

De pedra
,
que eftavaõ fempre

„ O commodo oíFerecendo.

Em hum dos cantos eítava

O habitáculo eredlo
,

Em que aífiftia o Vieira

,

Com ferventia por dentro*

Elle porém anciado
y

Quafi que alli naõ cabendo

Entaõ, fahio para o breve

Pateo a dar hum pafTeib.
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Depois da parte da fombra,

Nos marmóreos eícabellos

Se accommodou , recoftado

No feu próprio cotovelo

;

E para enterter naquelie

Tal defcanço o feu talento
y

Tifou por hum breve tomo
De heróicos Tofcanos Verfos

;

No qual de Píiqués conífcavaõ

Os venturofos , e adverfos

Cafos
,
que nos feus fuppoftos

Amores lhe fuccederaõ.

Em feu domicilio eftava

Também com defafocego

A bella Ignez fufpirando
,

Sobre o feu Bem difcorrendo.

Huma das fuás Ancillas

Em tanto foi por acerto

Chegar a huma varanda

,

E vio Francifco eftar lendo.

Solicitamente os paíTos

Logo pépolim movendo

,

Mexeriqueira íincéra

Foi a Dona Ignez dizello.
Seu
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Seu coração a noticia

De repente recebendo

,

A feftejou palpitando

Com amorofos exceflbs.

E melhor fora , Fila diíTe

A' Famula refpondendo,

Que elle eftiveíTe cantando f

E nós ouvindo feus eccos

;

Pois as benignas eítrellas

Tal graça na voz lhe deraõ,

Que eu tenho fempre de ouvillo

Cantar ardentes defejos.

Ai
,
que eu também , diíTe a Serva,

Minha Senhora , confefíb
,

Que tenho a mefma vontade y

O mefmo appetite tenho.

Porém fazer huma coufa,

Se vos parecer
y
podemos

Para lograr efte gofto
y

Que licito coníidero.

A qual vem a fer, que algumas

PeíToas mais convoquemos

,

Que fe incorporem comnofco

Para fuavizar o pejo,
E
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E aílím depois defte modo

Juntas abaixo defcendo
y

Com a confiança ufada

Ao Vieira chamaremos.

Eu levarei a viola
y

Que os voíTos Manos me deraõ

Para guardar
y
que temprada

Inda cítara, como creio.

Como em as brazas cubertas
,

Que eftaõ manfamente ardendo

Se algum Favonio as aílbpra

,

Logo mais vivas fe ateaõ;

Aífim as chammas occultas

,

Que no amante gentil peito

Da bella Ignez ardem manfas,

Mais a&ivas fe fizeraõ.

E muito mais, porque ettava

Entaõ cuidando nos meios
y

Que bufcaria opportunos

Para fallar ao Dile&o
,

Para poder de algum modo
Achar fequer hum momento

,

Em que formaes lhe diíTeíTe

Duas palavras ao menos.
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Logo naquelle propofto

Facilitado proje&o,
Fervorofamente a Bella

,

Movida de amor, conveio.

Nao quiz porém nefte cafo

Convidar mais do que hum terno

De parciaes, e que todas

FoíTem de animo íincéro.

De juvenis annos duas,

E outra de maduro afpe&o
Elegeo ella , e comíigo

Na6 quer levar mais, nem menos.

Por efte modo ajuftadas

Já caminhando , e defcendo

,

Vaõ todas quatro
,
guardanflo

Nos paflbs bom regimento,

À fim de nao defpertarem

Os mais que eftavaõ no grémio

Da fomnolencia gozando
Seu defcançado focego.

A nobre Ignez vai diante
,

As três vaõ no feguimento

De feus leves paífos: todas

Juntas abaixo já chegaó,
Con-
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Contente Amor cuidadofo

Em brancas azas fufpenfo

,

Quali folicito , e cauto

Piloto as vai precorrendo

;

Porém de nenhuma he vifto

Senaõ da que tem nos bellos

Amantes olhos viveza

Capaz para conhecello.

Pararão lá finalmente

Onde havia hum guardavento.

Que da penúltima porta

Condecorava o ingrefíb.

Atraz do meímo anteparo

Hum patamal nada eftreito

Ficava , do qual defciaõ

Três degráos ao pavimento.

Defceo aquella , em que os annos

Conciliavao refpeito

A pôr por obra o jucundo
Recado do chamamento.

Chegando á porta
,
que ao pateo

Sahia , fez com modefto

Modo final a Francifco

De fer chamado alli dentro.
Obe-



344 O insigne Pintor
Obedcceo elle prompto

Tanto foliei to r e attento
,

Que nem quiz do livro a folha

Dobrar
,
por naÕ perder tempo.

E fem faber o motivo

Por que o chamavaõ, correndo

Foi ; mas alli fentio logo

Pulfar o coração ledo.

Entrou na ditofa fala

^ Com preífa: depois fufpenfo

Ficou daquelle improvifo

Refplandor do feu Bem mefmo
Quando as amantes pupillas

Reciprocamente deraó

Humas com outras , caufaraó

Inexplicáveis eíFeitos.

Oh como as mefmas naquelle

Taõ doce encontro eftiveraõ

De parte a parte faltando

De nimio contentamento l

Em quanto porém fruiaõ

Os fubitaneos enlevos

Perante a Deidade fua

Dobrou Francifco o joelho.
Ai
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Ai , com que agrado os fuaves

Amantes olhos ferenos

Aquelle obfequiofo a&o
Bem devido naó íbffreraó

!

Civilmente o gentil paíTo

Ella moveo , requerendo
,

Que Elle íe ergueíTe , e deixafíe

De lhe ufar taes cumprimentos.

Depois em nome de todas
y

Com galantiffimos termos
y

Lhe difle o que pertendiaõ

,

E entregou-lhe o infírumento.

Pegou Elle na viola

;

Mas mil eícufas fazendo i,

Foraõ baldadas : que ouvillo

Tanger r e cantar quizeraõ.

Tomou Dona Ignez em tanto

Sobre o patamal aíTento

,

E fez que as mais fe fentafíem

Semicirculo fazendo.

Sentou-fe também Francifco

No lugar, que lhe elegerão

Da mefma Bella os urbanos
,

E affe&uofos preceitos,

Z Qyan-
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Quanto baítafíe fabia

7

Mas fem defvanecimento
,

Tanger para divertir-fe

Docemente o lufo pleftro. 7
E bem que aquelle eftivefTe

!

Temprado fem defacerto

,

Eile o moderou baftante,

Para que foaíTe menos.

Àffim depois das velozes

Provas de alegres floreios
,'

Principiou por hum brando

Ar fuaviffimo, e tenro;

O qual das faudades era

Intitulado ; e bem certo

He que delias parecia
,

Que eftiveíTe o fom nafcendo.

Com tal donaire o cantava y

Taõ maviofo, e taô meigo,

Que a lagrimar de ternura

Obrigava o doce metro.

Logo depois hum Romance
De huns amores encubertos

Cantou; porém de tal modo,

Que. para todos naõ erao.
Mas
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Mas Dona Ignez

,
que alcançava

Mui bem aquelles conceitos

Do feu Francifco amorofo
,

Nelle fe eftava revendo.

E por entender
,
que affli&o

Elle penava perplexo
,

Quiz declarar-fe animofa

,

Naó quiz que viveíTe incerto.

E naõ querendo das Servas

Fiar os próprios fegredos
y

Para affaítallas , lembrou-lhe

Mui natural hum pretexto
j

Que foi dizer
,
que queria

Lhe foíTem pelo refrefco

De hum púcaro de agua , e deu-lhe

As chaves para effe effeito.

A bufcar o doce as duas

Mandou de pé mais ligeiro

;

Porque o tinha no mais altQ

Diftante feu apofento
;

Que precifamente haviaõ

De empregar baftante tempQ
Pelas compridas efcadas

Já fubiadQ > e já defcendí?
.

j

- Zii A
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A que reftou mais prove£ta

y

Que era Dona de capello

,

Pela agua foi menos longe
?

Por ter pálios mais ronceiros.

Ficou fó com o feu Francifco

Ignez , nas chammas ardendo

De hum nobre amor génerofo
7

Tanto gentil , como attento.

Àchando-fe em liberdade
,

Defcobrio-lhe os feus incêndios

Licitamente amorofos
,

Seus licitos penfamentos.

Confirmou-lhe os primitivos

Da puerícia proteftos

De fer fua , com mais firmes
,

E folidos juramentos.

E com feus lábios certezas

Lhe deu do confiante aíFe&o
,

Com que o amava; outras tantas

Delle também recebendo.

Mas como nao efperaya

Francifco nèfte momento
Tanto favor , tanta dita

,

Cedeo > de huma anciã ao excefíb.

No
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No mefmo inítante o efprito

Delle para o nobre peito

Por entre quatro pyropos

Em braza paíTou illefo

;

E de vigor tanto exhaufto

Ficou
,
que desfalecendo

,

Foi para traz defcahindo

Defmaiado , fem alento.

Naõ coube tanta delicia

De feu coração no centro
5

Trasbordou pelas entranhas

Como inundando , excedendo.

Ella porém que fe achava

Do fea caro Amor taõ perto
,

Por lhe acudir , no feu colo

Houve por bem recebello.

Naò morreo Ella de fufto
,

Nem julgou
,
que Elle morrendo

Se aufentava : que então duas
Almas fentio em ÍI dentro

;

E bem conheceo
,
que aquella

,

Qie o gentil corpo deferto

Do feu Francifco deixara
,

Segura tinha em feu peito
3



g 5*0 O insigne Pinto*
E que em gozando daquelles

Vivificantes alentos

Inexplicáveis , faria

No digno corpo regreíTo.

Qual poderá comparar-fe

Com efte amorofo exemplo?
Com efte , de Ignez ditofa,

Ermotimo verdadeiro ?

Tornarão as Servas todas

Juntas quaií ao mefmo tempo

;

Todas ellas trafpaíTadas

Ficarão pelo fucceíTo

;

Mas a legitima caufa

Ignorando , fuppozerao y

Que era mal que padecia

De accidentes o enfermo.

Opportunamente o vafo

De agua frefca lhe trouxeraój

Para Dona Ignez amante

Lhe borrifar o afpe&o.

Tomou a íi f fufpirando

;

E todavia no grémio

Do feu amado Feitiço

Achou feu. vital remédio.
De
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De agua bebeo alguns goles

C3in taò feliz privilegio
,

Qje o feu Bem lhe tinha o copo,

Em quanto eltava bebendo*

Recommendou ás Criadas

A nobre Amante o fegredo

,

Por naõ divulgar-fe
, que Elle

PadeceíTe mal taõ fero.

Todas três ellas conformes

Fizcrao promettimentos

De naô fallar; nem fallarao

Também por próprios refpeitos.

Mas Dona Ignez bem fabia

Qual fora aquelle incruento

Golpe
y
que o feu doce Encanto

Pozera em taó grande aperto-

CANTO X.

D Efde eíle paffo ditofo
y

Que felizmente moverão
,

A paíTos foi de gigante

Amor em ambos crefcendo.
Cada
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Cada qual delles naõ tinha

De idade ainda completos
Quatro luftros ; mas eftava

Francifco delles mais perto.

No maior fervor entravaó

De feus cuidados immenfos
Amorofos ; na mais viva

Fragoa de ardentes affe&os.

Defejando eítavaõ fempre

De eftar juntos : e hum momento.
Que fem fe verem paliava

,

Hiaô de aufencias morrendo.

Já fupportar nao podiaõ

Nos duros apartamentos

De fuás anciãs arnorofas

Os indiziveis exceflbs.

Nos fucceílívos féis dias

,

Até pafíar de Saõ Pedro

A folemnidade , em todos

Amor quiz favorecellos.

A 5 fombra de feus auxílios
,

Ditofamente por meio
De mil arnorofas cifras

,

Ambos de gofto fe encherão.
Occa-
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Occaííões a Virtude

Teve do maior empenho

,

Em que aos gentis dois Amantes
Ornou de louro o cabello.

Em que a Fortuna opportunos

Lhe offerecia momentos,
Facilitando-lhe a poíTe,

Que anticipar naõ quizeraõ.

Mas quando á Virtude mefma
Se accópia por companheiro

Amor, naó lahe dos limites

De hum nobre procedimento.

Reciprocamente Efe ri tos

Entre íi paflarao prévios

Nupciacs , em que firmou-fe

Por teftimunha Hymenêo.
Fortalecidos com eftes

Puros legaes fundamentos
?

Tratarão de pôr por obra

Logo feus árduos intentos.

Mil advertências a Bella

Conftante fez ao Dile&o

,

De ter íentido , e cuidado

Em fe fundar no fegredo

;
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E para exprelTir-lhe a própria

Cautela a elte refpeito
,

Moitrou-lhe da marca hum Breve^
Que recatava em feu feio.

Meu Bem , vês efta figura ?

Lhe diíTe
;
pois naõ he menos

y

Que o teu Efcrito preciofo :

Olha pois como o confervo.

Que como já começamos
A noíTa empreza , receio

Que haja revolta , e fomente

Confio aíliiii de efcondello.

Mas oh Amor ! em que lida ,

Em que trabalho já entraó

Eftes dois teus taò mimofos

,

Que mal o fabem os mefmos!
Mal fabem elles o quanto

Lhes ha de cuftar
;
que tormentos

,

Que penas
,
que anciãs

, q anguftias,

Que lagrimas lhe antevejo

!

De que conftancia he precifo,

Que fe armem , de que indefeflbs

Da perfeverança iníignes

Corroborados alentos!
Po*
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Porém quando tu te empenhas,

Sublime Amor, em que vençap

Os teus confiantes vaflallos

,

Em vaõ dragões fe atravefíaò.

Já de feparar-fe eftavaõ

Os dois corações temendo;
Caufava-lhe o duro tranfe

Da defpedida receio.

Já Dona Ignez afljiftada

Nao fabia que remédio

BuícaíTe
,
para que o pranto

Lhe nao accufaíle o peito.

Em tanto Amor advertio-lhe

Hum exquiíito pretexto
,

Para eximir-fe do rifco

De defcobrir fentimento,

Eraõ na noite do dia

Do celeftial Porteiro,

Vigilia também do Santo

Defenfor contra os incêndios,

E já tenção de aufentar-fe

Tinha o firme Amante feito

NeceíTariamente , e logo

Antes que furgilíe Febo.
Na
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Na mefma noite propícios

Achou Dona Ignez momentos,
Em que pôde ao feu Amado
Communicar feus defenhos.

Saberás , meu Bem , lhe diíTe

Entre fufpiros, que eu tenho

Excogitado hum arbítrio

,

Que nos fera de proveito.

Para evitar, que dos nofíbs

Corações naõ appareçaó

Indícios alguns
,
que façaô

Por amantes conhecemos

,

Que nas defpedidas fempre

As lagrimas manifeftos

Sinaes daô de amor, e importa

Muito que fe nos naõ vejaõ;

E vem elle a fer
,
que cm quanto

Tu naõ partires, naõ quero

Nem vir abaixo , nem fora

Sahir do meu apofento.

Darei prevenidamente

A crer de eftar padecendo

Moleftia tal , cuja bafte

A fervir de impedimento;
Que
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Que fó allím deite modo

,

Meu doce Amor
,
poderemos

Eximir-nos do eminente

Rifco, de que nos conheçaÕ.

Nefte artificio prudente

Ambos dois convieraõ

;

E defpediraõ-fe em tanto

Aqui com doces exceííbs. .

Vinhaô-fe chegando as horas

De cear; já dos apreftos

Seus condu&ores andavaõ

As mezas apercebendo.

Mas Dona Ignez cautelofa

Anticipando-fe a tempo
,

Retirou-fe ao próprio quarto

Com dor fingida
,
gemendo.

Acudiraõ-lhe as prefentes

Ayas do feu confueto

Trato
?

felicitas todas

O feu mal faber querendo.

Ella moftrando-fe afflifta,

O gentil corpo torcendo

,

Fazia crer, que manavaõ
Do eftomago os effeitos.

Pena-
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Penalizou geralmente

A Cafa ; todos tivera

6

Grande pezar, e applicando
Lhe foraõ medicamentos.

Em laftimofos fufpiros

Quaíi toda a noite em pezo
Levou

?
fempre importunada

Dos naò precifos remédios.

Bem natural era aquelle

Seu exceílivo defvélo

;

Mas imputado á moleftia

Favorecia o intento.

Mimofamente aíliftida
,

Recoftada no feu leito
y

Era com tanto cuidado

,

Que já lhe caufava tédio.

Em fim, para que a deixaíTem

De affligir com taes exceílbs

DefnécefTarios , melhoras

Fingit) , e aífeftou focego.

Àílím ficou té que teve

Noticias
,
que o feu Obje£lo

Amado havia partido

,

E entaô fe foi Jk>gQ erguendo.
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Contente de haver logrado

Com aquelle contrafeito

Seu mal , hum fubtil refugio

Para feu bem verdadeiro.

Partio finalmente o firme-

Amante a dar o compeço
A' grande empreza, em que entrava

De amor , e de brio cheio.

Hum refpeitavel Miniftro

Era entaõ dos Cafamentos

Juiz , de prudência fumma
y

E acreditado de re£lo.

Propoz-lhe Francifco a nobre

Pertençció; e delle attento

Ouvido foi
y

e louvado

Nos feus fublimcs intentos.

Poz na balança a virtude

Do Amante , e os nafcimentos

Illuftres dos Genitores

Da Amada
5

e julgou difcreto.

Julgou
,
que em Francifco havia

Jkftante merecimento
Para poderem prezar-fç

De o acclamar por feu Genro

;
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E que a fupplicante Efpofa

Moftrava ter hum felefto

Goíto , e exceliente juizo

Na eleição
,
que havia feito.

Vio juntamente o preciofo

Particular documento

Da maõ da mefma cifrado

,

E teve graõ goífco em vello;

Que do cara&er na forma

Gentil , nos jnelifluòs verbos y

Elegantemente dava

Sinaes do feu nobre génio.

Mas hum papel mais precifo

Era que tiveíTe os termos

Formaes
.,

que corrpbpraíTem

O jufto requerimento.

E como taó neceíTario

Era também o fegredo

Naquelle negocio v deu-lhe

A norma o Miniftro mefmo.

Deu-lhe minutas de tudo

Quanto citava earecendo

,

Para requerer na íua

Digna dependência em termos-
Princi-



Vieira Lusitano. 361
Principalmente hum rafcunho

Da Procuração, que efteio

Formal feria da mefma
Dependência , e fundamento

y

Para que a inclyta Amante
Da própria maô, em podendo,
A fizefTe por aquella

Minuta j nem mais , nem menos.

Já finalmente inftruido

Pelo amigo verdadeiro

Francifco , fó lhe faltava

Favor de opportuno tempo.

Era precifo
,
que foíTe

Fallar á Bella elle mefmo-,

Para tratar do importante

Reciproco feu remédio.

Mas confuinia-fe muito
y

Porque naõ via taõ perto

Occaíiaõ, que lhe défle

Vigor para ir fem pejo.

No mez que entrava , lá quafi

Já nos dias derradeiros

,

Vinha o daquelle graõ Santo

,

Que he de Galliza o portento.
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Seguindo-fe v como fempre
y

Logo o dia ceieberrimo

Da glorioíiffima Santa

Ayó do Divino Verbo.

Por efta opportunidade
,

Bem que diftante , detendo

Se foi
j
por lhe fer á fombra

. Delia natural o ingreffo.

Da mefma Quinta entre tanto

Alguma vez hum Gafeiro

Lhe trouxe offertas a cafa
,

Porém com titulo neutro :

OíFerecidas de modo

,

Que , aquelle offerecimento

Naõ explicava a pefíba

A quem dedicadas eraõ.

Mas bem fuppunha o amante

Vieira ^
pelos effeitos

,

O alvo a que dirigidos

Vinhaõ aquelles acertos.

Algumas veves fallando

O bom ruftico domeftico
?

Que o converfar lhe aprazia

,

Caufaya diyertimento*
Com
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f

Com íinceridade expunha
Quanto de portas a dentro

Dos próprios Amos fabia,

Por natural feu defeito.

Huma vez, que mais alegre

Eftava, contou que certos

Ricos illuftres Morgados
A Dona Ignez pertenderaó.

Como a feus Pais a pedirão

Para Efpofa / promettendo

Conveniências infindas

;

Mas que debalde o fizeraó ?

E que hum dos taes pouco antes
i

De que o Vieira regreíTo

De Roma fizeíTe , havia

CeíTado de taes intentos

;

Que bem que os Pais inclinados

Convinhaõ dando-lhe affenfo
j

Sempre a confiante Menina
Gentil fe foi defendendo;.

E que a tefpofta
,
que dava

Logo a feus Maiores inefmoSj
Era de haver feito voto

De fe retirar do feculo

:

Aa ii Dte
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De renunciar do Mundo

Todos os feus paflatempos
f

Dedicando-fe á claufura

De qualquer fanto Convento:

Que aífim deite modo as bocas

Lhe tapava ; e que já certos

Nefte íuppofto viviao

Seus Progenitores quedos.

Os do Vieira louvarão

A vocação r e o intento

Da virtuofa Fidalga

,

Segundo o que expunha o Servo.

Nada porém o amante

Francifco diffe : fufpenfo

Sufpirou , como entalado

Entre efperança , e receio.

Partio em fim com refpofta

Decente o loquaz labrego y

E ficou Francifco em tanto

Na cruz de mil penfamentos.

Naõ duvidava da firme

Çonítancia do caro Gbje&o
;

Nella porém Io temia

Celeftes melhoramentos.
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E como naó ignorava

,

Que fempre o lugar primeiro

Se deve ás coufas Divinas

,

Humilde ficou temendo.

Já defejava o íblemne

Dia do graõ Padroeiro

De Hefpanha, para enviar-fe

A' Luz ao feu Norte bello

,

Para livrar-fe daquelles

Trabalhofos penfamentos
7

Que lhe caufou a hiftoria

Do tal ruftico palreiro.

Arrebatar-fe fentia ;

Das azas de feus defejos,

Impaciente paflava

Nas demoras graõ tormento.

Chegou finalmente aquelle

Feftivo dia
5

e do mefmo
Na vefpera foi Francifco

Ver ao feu amado Obje&o:
A gloriar-fe naquelles

Raios divinaes ferenos

Do feu bello Sol, que eftava

Já por elle efmorecendo.
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E já por EUe efperava

;

Porem com defafocego

Nafcido de huma fufpeita

,

Que era de cuidado immenfo,
Por Elle fim efperando

Andava, para podello

Prevenir com o feu avifo

Do mal que eítava temendo,

Aílim affli&a , e devota

A Deos com intimo afFe&o

Pedia
,
que ao feu Querido

Livraííe de máos fucceffos.

Em quanto Ignez padecia

Tao rigorofo tormento

Por amor do feu Francifco
y

Já elle vinha bem perto.

Chegou em fim francamente

Sem fufto algum
?
naÕ fabendo^

Que houvefle coufa de novo
,

De que podeíTe haver medo.

Urbanamente naquella

Cafa hofpedagem lhe derao
;

Porém com mingoas daquéllés

Agrados j 4 confuetos,\
Foi
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Foi civilmente tratado

Como dantes ; mas os nieímos

Modos nao vio nos Maiores
;

Conheceo graça de menos.

Defconfiança o Vieira

Teve dos novos effeitos
^

E internamente algum fufto

Também; mas foube efcondelío,

Defconfiou receofo

De que talvez já fabendo

,

Ou fufpeitando andariaÔ

Do feu inclinado affefto
;

E de que eftava em perigo

Quaíi fuppondo de certo-,

Para qualquer grave lance

Difpunha o briofo peito.

Em affiicçaõ fufpi rava

De novidades temendo
,

Por ver que já lhe nao era

Fácil ver o amado Objefto.

Porém finalmente a forte
,

Que amava o favorecelío

,

Fez que ao feu Bem adorado

Fallar podefle em.fegredo.
Ei a5
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Eraõ na noite bemdita

Daquelle bemdito mefmo
Dia , em que tinha chegado
Francifco

y
e dez horas eraó.

Andavaó já preparando

As mezas com feus apreftos

Coftumados para a cea,

Que fe eítava pondo em termos»

Sahio Francifco entre tanto

Para a Quinta por hum certo

Pequeno portal que havia

,

E fora fe foi detendo.

Em hum poial
,
que a hum lado

Ficava , tomou aíTento
,

Entre mil cuidados graves

,

Mui penfativo , e perplexo.

Quando nifto , eis que da mefma
Porta ouvio tinir o fecho;

Deixou-fe eftar como eftava

,

Mas acautelado , attento.

Porém naó fe abrindo aquella y

Sentio que o poftigo aberto /

Fora y e que delle o chamava
O feu Feitiço dile&o.

Sobre-
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Sobrefaltado de gofto

,

Ergueo-fe , e foi mais que prefto

Onde o feu Bem attendia r

Que era fummamente perto.

DiíTe-lhe a Bella animofa

:

Lá defde o meu quarto venho,
Porque tè vi «, a failar-te

;

Porém depreíTa fallemos.

O que eu quizera dizer-te

Nefte papel , tudo expreflb

Verás : retira-te agora
,

Pois eu também faço o mefmo;
Porque fe aqui nos achaíTe

Alguém, feria hum fucceíTo

Infeliciílimo , e triftes

Produziria os eíFeitos.

Ouvio Francifco , e naõ pôde
Dizer muito

,
que temendo

Eftava que interviefle

Infaufto acontecimento.

Deu-lhe porém o rafcunho
,

Para o decretado intento ,

Em outro papel mettido

De amorofas cifras cheio.
EIU
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Ella no papel pegando

,

;. Delle a fubftancia fabendo

,

Regozijou as entranhas
,

Encheo de prazer o peito.

E á manha lá pela Aurora
y

;
Quanto poderes mais cedo

,

( Lhe difle ) virás fem falta

Aqui como de paíTeio :

Que defde a minha janella r

Da qual toda a Quinta vejo,

Te eítarei com a refpofta

Pontualmente attendendo.

Aflim lhe difíe já pondo
O pé leve em movimento
Para partir , e apartou-fe

Com hum dulcifíimo adeos.

E promptamente Francifco

Foi ao íeu quarto correndo
,

E para ler mais feguro^

Feçhou-fe nelle por dentro.

Abrindo aquelle amorofo

Archivo de documentos
y

Achou que aífim começava

Por eíte modo
y
dizendo :

Meu
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Meu Bem , faço-te efte avifo

,

Para que andes circumfpeéto
;

Que eu naõ fei
,
que nuvens negras

O. coração me rodeiaõ.

Ando por ti aíTuftada,

Mais que por mim
;
porque vejo

Que algumas fombras occupaõ

Meus Pais
,
pois os deíconheço.

Hum dia deftes íubiraõ

Ambos ao meu apofento,

E quanto nelle fe achava

,

Naó fei porque revolvera^.

Julgo que algumas íufpeitas

Tem já de que nos queremos

Bem
,
por lhe terem levado

Aos ouvidos embelecos.

Porém por mais que buícaraÔ,

Nada deícobrir poderão

,

Que eu tudo o que fa6 eferitos

Teus acautelada os queimo.

Atraz de hum painel antigo

Efcapou livre o tinteiro

De. prata
,
que tu me déftes

Também p^pel allim -meímo-
Era



f'

72 O insigne Pintor
ira hum tinteiro Romano
Gomo hum canudinho feito

y

Que accommodava baítante

Tinta
y

e íua penna de argento
\

E lhe fervio de foccorro

Tal naquelie cafo acerbo

,

Que foi certamente a fua

Redempçaõ ç e o feu remédio

;

Porque fem elle a precifa

Procuração nao podendo
Fazer

, que dificuldades

Teria ? que impedimentos ?

Em fim nao convém que eítejas,

Lhe dizia , aqui mais tempo

:

Para partir brevemente

Bufca logo algum pretexto.

Vai fim , meu Bem , naõ duvides

Em te aufentar
;
que antes quero

Ver-te viver fugitivo

,

Do que briofo morrendo.

Vive feguro na minha
Conftancia , meu doce Emprego

y

Que eu te lerei fempre firme
,

A pezar de impedimentos.
Em
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Em tanto ao Ceo efta nofla

Digna caufa encommendemos

,

Para que piedofo queira

Com feus auxilios valer-nos

:

E com fuás, luzes propicias

Facilitar-nos os meios

De confeguirmos os noíTos

Lícitos
,
juftos intentos.

Erguéo-fe o amado Amante,
Erorueo-fe do feu aíTento

Sufpirando , a dar mil voltas

Pelo feu quarto
y
gemendo.

Porém depois que abrandarão

Nelle os triftes movimentos,
Entrou a cuidar da Bella

Nos amorofos confelhos.

Para cear foi chamado
Em tanto ; mas alimento

Elle naó quiz , deículpou-fe

Fingindo dores nos queixos

:

E fupplicou, que o deixaírem

No feu quarto eftar quieto

,

Que em quanto adôr lhe durava,

Naó admittia fuftento.

Con-
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Continuou nos difcurfos

,

Ponderando os documentos
Do feu adorado Encanto

,

Com attençaõ difcorrendo.

Nos feus pareceres fabios

Bile conforme conyeio

De accelerar o retiro,

Mas com idóneo pretexto

;

Porque nao quer, que a partida

Sua fique parecendo
Fuga indecente aos quilates

De leu generofo peito
;

Efpecialmente julgando
Com raciocínios difcretos

5

Que de feus cautos amores

Ninguém fabia de certo.

Quiz eferever
;
porém faltas

Dos precifos inftrumentos

Achou , cuja novidade

Notou fim, mas com focego.

E como fempre trazia

Por coftume o lapiceiro

.
Comíigo , valeo-fe logo

Deite opportuno remédio* *

Nem
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Nem de papel teve mingoas

;

Porque nas coitas de hum mefmo
Cândido feu nobre efcrito

Foi promptamente efcrevendo.

Naô fe deteve na efcolha

De delicados conceitos;

Tratou dos mais importantes

Pontos do feu grande empenho-
Em foccorrer ao amado

y

Seu gentilifíimo Obje&o,
Com providencias inílgnes

,

Com ílmnilares confelhos.

Ratificando-lhe a própria

Conftancia com juramentos

Irrevogáveis , de forte

Que a foíTem fortalecendo.

Em fumma, depois que efcrito

Teve o leu fagaz compendio r
Defejando eftava as horas

Do matutino luzeiro

;

Que o doce Morfêo expulfo

Da frequência dos immenfos
Cuidados , naõ lhe applicava

Os lenitivos letheos.
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Já paíTeando , e cuidando

No precifiíEmo êxito

,

Andava o briofo Amante
Firme com animo intrépido.

A cada inltantc naquelles

Ambulantes movimentos
Parava

5
e logo de novo

Formava os meandros mefmos.
Aflim penfando

y
animofo

,

E prudente ao mefmo tempo,
Achou modo de poder-fe

Retirar , mas manifeíto.

E pois queixado fe havia

Das dores
,
que padecendo

Fingio que eftava : efte acafo

Servio-lhe de fundamento

;

A que fingiíTe huma face

Entumecida , mettendo

Entre a mefma , e a gengive

Hum adequado enchimento y

Para o que próvidamente

Algum enfaio primeiro

Difto elle fez , obfervando

Por confultor hum efpelho.
De
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De feguir elie caminho

Difpoz, fuppondo de certo

Ser o mais útil de quantos
Ao fentido lhe vieraõ.

Neítc artificio fiado

,

Determinou partir cedo,
E defpedir-fç fomente
Do veterano Eícudeiro :

Moftrando fer~lhe impoífivel

Já fupportar o tormento
Da dor de hum dente offendido,

Que alli nao tinha remédio

;

Que já de cafa com ella

Tinha vindo , mas foíFrendo
,

Porque era branda , fuppondo

^
Que nao paíTaíTe a exceíTo

:

E que em limilhante cafo

Deter-fe mais nao podendo
y

ReprefentaíTe aos Patronos
Da Cafa os feus cumprimentos.

Defte deíignio fez EUe
Todavia hum fupplemento
Breve

,
que expreífou por baixo

Daquelle compendio mefmo,
Bb

'

Puí
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Para que a Bella tivefle

Menor cuidado , fabendo

Quanto Elle eftava fiado

No prudente fingimento.

Já nifto as fombras da noite

Quaíi fe hiaõ desdizendo :

Eraõ chegadas aquellas

Horas do maior momento.

Aquellas em que efperava

A conftante Ignez
7
tremendo

,

Para entregar ao feu caro

Conforte o papel felefto.

E já 5 já Elle fahia

Cuidadofo para o rneírno
;

Amor , Virtude , e Ventura-

Levando por companheiros.

Foi pela efcada do próprio

Quarto pépolim defcendo
>

E do pateo abrio a porta

Mui de vagar com graõ tento.

Sahio , e foi rodeando
" Quaíi toda a caía empezo,
Até chegar onde eftava

De feus fufpiros o centro.
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A ília Ignez , que anhelante

De algum defaftre temendo,

Pelo feu Francifco eftava

Sufpirando fem focego.

Aílím que o vio , alegrou-fe

;

E já preparado tendo

Hum cabazinho, enviou-lho

Por hum fiel caminheiro.

Por hum cordelinho abaixo

Lho deitou com o papel dentro

,

Ancora das efperanças

De ambos , e igual fundamento.

Recebeo Francifco aquella

Singular jóia , e no mefmo
Cabaz lhe poz aquelloutro

Papel
j
que trazia feito,

Naõ houve aqui mais detença
;

Retirou-fe Ignez-, dizendo:

Meu doce Amor , vai-te embora
y

Naõ tardes , adeos , adeos.

Adeos , lhe difle o Querido
Também , e partio ligeiro

A fe me tter no feu quarto
,

Que foi com feliz fuccefíb.

Bb ii Por-
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Porque do pateo na porta

Com venturoíò íilencio

,

Do mefmo modo que eftavao

Lhe poz os robuftos fechos.

Em fim defcançado defte

Diíficultofo primeiro

Lance , afíentou-fe efperando

Já do fegundo os momentos.

E nos papeis
,
que de novo

Trouxe, depreffa foi vendo,
Que aílím dizia , o que em forma

De efcrito Elle vio primeiro:

Meu Amor , ai com que fuílos
7 Jl

'

Fiz o papel
, já no aperto

Em que me acho ; mas em nome
De Santa Rita foi feito!

E como he dos impoííiveis

Advogada , reconheço

,

Que o confegui por milagre

:

Em nome delia to entrego.

Agora vai quanto antes

Poderes , meu Bem
,
que temo

Que algum damno te maquinem.

Eftes cruéis indifcretos;
Que
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Que eu ficarei deprecando

A 5 Virgem do Livramento
,

Que te defenda , e te guarde

Em todo o lugar , e tempo.

Que vás tratar da importante

NolTa dependência quero
;

Inda que fei
,
que trabalhos

Hei de tercem fe fabendo.

Mas fe talvez entre as anciãs

,

Que eu padecer, e tormentos,

Perder a vida
,
que me ames

Depois de eu morrer te peço !

Que lá defde o Ceo confio

,

Que naquelle eterno Efpelho

Divino , immenfo
y

ineíFavel
,

Te hei de poder eftar vendo.

Neftas terniílimas notas
,

Neftes maviofos termos

Di&ados pela trifteza,

Findava os cifrados verbos.

Logo Francifco agitado

Foi de hum notável effeito

,

De huma paixão tal , confufa
,

De amor, e de fentimento

:

A
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A qual tranftornada logo

Em iracundia no peito

,

Contra o§ oppoftos eftava

Quafi em furor prorompendo.
Alguns vehementes impulfos

De infania o accommetteraõ

,

Em defatinos fundados,

De temeridade cheios.

Mas a prudência aeodindo

Com feu cryítallino efpelho

,

Poz-lhe os ardentes tumultos

Do coração em foeego.

Advertindo-lhe
,
que a hora

Para o feu- difpofto intento

Era opportuna
?

e que foíle

Tratando de fe pôr léfto.

Em hum inftante corrente

Se poz : a inchação fazendo

Naturalmente íia face

Parecer
y
com o fingimento.

Aílim fahio do feu quarto

,

E ao do Feitor foi direito;

E como penfado havia

,

Gozou lograr os effeitos.

Tal
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Tal qual o tinha ideado

Executou feu proje&o

,

Que o bom Feitor a moleftia

Ficou totalmente crendo.

Partio em fim o Querido

Amante fem detrimento
;

Porém trifte
,
pois deixava

O feu Thefouro indefenfo.

Logo da Quinta os mais graves

Da defpedida fouberaó
;

Mas na legitima caufa

Delia ficarão perplexos.

Preoccupou geralmente

A todos hum tal filencio
,

Que parecia que folie

De faudades eíFeito.

Em quaíi toda a Familiá

Podia-fe ter por certo

Que aflím fofle ; mas nos Amos
Era o motivo divcrfo.

Também logo foube a firme

Bella Ignez
,
que o feu Dilefto

Francifco havia partido
,

Queixando-fe de molefto.
Mas
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Mas como Ella bem fabia
Da queixa o myftico fenfo

,Ficou defcançada, e livre
Daquelle cuidado acerbo.

Porém ó quão grandes outros
Cuidados fica antevendo

,E efperando
, que naô hao de

Tardar em vir muito tempo!
Seu coração generofo

,

De fumma conftancia cheio

,

Intrepidamente efpera
O mefmo que eírá temendo.

c
CANTO XI.

Hegou finalmente á Corte
Franciíco

; e fem pôr em meio
Tempo algum , foi tratar logo
Do grave requerimento.

Naõ quiz Elle aos Genitores
Seus defcobrir o fegredo

,

Que receou lhe podelTem
Talvez fervir de tropeço.

: Com
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Com folicitude a caía

Do -bom- Juiz foi direito

A dar de feus paflbs conta
y

E procurar feu remédio;

E juntamente a moftrar-lhe

O cfruto dos feus confelhos
y

A Procuração preciofa

,

E dar-lhe agradecimentos.

Vio Elle a cifrada jóia

Da gentil mao ; e com ledo

Semblante ao Vieira diíTe

:

Grande foccorro já temos.

Difficultofo fem ifto

Nos feria o vencimento

:

Agora íirn
5
que fe pode

Crer
y
qne o triunfo eftá certo.

Faltava fó confeguir-fe

Do Patriarca o confenfo

Para a fiança dos Banhos

:

Convinha naõ perder tempo.
Àífim com feus ajuftados

/
Precifos papeis em termos

,

Foi á prefença do iníigne

Varão Dom Thomás Primeiro*
E
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E gentilmente acolhido

Daquelle Efpirito egrégio,
Alcançou delle o defpacho
Conforme o requerimento.

Mas houve aqui huma infaufta

Cafualidade, que hum certo

Pagem do mefmo Prelado

Deu fé de quanto difleraõ.

E como tinha na Cafa
Dos Falcões conhecimento,
Foi infeliz accidente

Ser-lhe o cafo manifefto.

Logo da força do próprio

Xnvcjoíiílimo génio

Pifiamente eftimulado

,

Quiz vomitar feu veneno.

Naõ tardou muito em dar conta

Daquelle fa&o , e dos termos

Em que fe achava
?
tramando

Aos dois Amantes enredo.

De fumma inveja impellido

Se moveo elle a fazello

Saber; naò por lealdade

Que guardafíe aos Falcões mefmos.
Affitn
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Aílím que naquella Quinta

O cafo foi mani feito

,

Houve huma grande revolta
y

Hum reboliço tremendo.

Inquirições , e devaflas

Particulares , e apertos

Incriveis fobre a Familia

Innocente fe exercerão.

Alguns porém
,
que fabiaõ

£)os inclinados afFe&os

,

Conftantemente negarão:

Foi feu broquel o fegredo.

Aífim toda a ira ^ e todo

Aquelle furor violento

,

Foi fobre a mifera inerme

Cahir, bramando , e fervendo.

Os Genitores da mefma,
E os Germanos lhe fizeraõ

Mil defacatos injuftos
,

E indignos mil impropérios.

Exceptuada entre todos

Os perfeguidores feros
,

Foi fomente a Irma ; fó ella

Se eftava compadecendo

;
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A qual com alitia piedofa

Se mortificava yendo'

Tanto rigor , tanto injufto
y

Nimio cruel tratamento.

Ella dos finos amores

Já eftava entaõ fabendo
Da querida Irmã , e eftava

Por ella , mas com filencio.

Em fumma , todos á roda

Da mefma
,
quaes cruéis Neros

,

Sem piedade a perfeguiao
y

Tyrannamente indifcretos*

Interrogaraó-na em tanto

Com ameaços horrendos
,

Para ouvirem da fua própria

Boca o.que tivefíe feito.

Se algum papel tinha dado

,

No qual Ella houveíTe expreíTo

Da fua própria letra alguma

Forma de promettimentos.

Mas entre os ais laftimofos

,

E os fufpiros refpondendo,

Fora6 fempre negativos

Os feijs dolorofos eccos.
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Depois a Mãi fufpeitando

Circumftancia de mais pezo>

Com íimulada meiguice

Lhe fez interrogaràentos.

Que como aíTás lhe lembrava

,

Que os dois Queridos tiveraó

Commodidade baítante

,

De maior mal tinha medo.
Aqui defatada em pranto

Dolorofo com excelia

Da inquirição , hftimou-íe

Do falíb , injufto conceito»

Logo também obrigalla

Em todo cafo quizerao
,

A que fizeíTe hum contrario

Papel de diftratamento.

Huma por elles diftada

Procuração , desfazendo

Tudo o que talvez em outra

Ella podefíe haver feito.

Mas com fingida moleftia

Fez que fe foiTc detendo
y

Até que teve a noticia

Feliz do recebimento.
E
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È logo entaõ á vontade

Dos feus tyrannos adverfos

,

Fez-lhe o papel pertendido,

Já de nenhum valimento;

Pois do feu Bem adorado

Tinha tido avifo certo

De que efpofados eftavao,

E que já Confortes eraõ :

Que brevemente a iria

Bufcar por aquelles meios

Judiciaes
,
praticados

Em fimilhantes fuccefíbs.

Efte recado íeguro

Foi por hum fagaz Carreiro

Da mefma Quinta , movido
De bem avultado premio.

Daquelle a Mulher por forte
y

Que lavandeira dos mefmoS
Fidalgos era , na Cafa

Entrada tinha
5

e commercio.

Naõ foi difficil por ella

Introduzir em fe^redo

Aquelle avifo , e refpofta

Receber também do mefmo.
Eíla
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Efta porém fer naõ pôde
No mefmo dia

,
que os termos

Em que Dona Ignez. fe achava,

Eraõ tudo impedimentos.

Foi no feguinte, e de tarde

,

Porque naó pôde fer menos

,

Cujo papel de noticias

Triftes vinha todo cheio.

Meu Bem , dizia , mal fabes

O que aqui vai , de que enredos

Tem fido caufa hum malvado
Familiar chocalheiro.

Do Prelado hum feu Criado

Já fabcdores tem feito

Meus Pais de quanto fizefte
7

De quanto andas pertendenda.

Aconfelhando-os
,
que tratem

De me fegurar a tempo

;

Porque tardando feria

Ficarem fem mim mui certo.

Aflim depois que efbs novas.

Meus cruéis Pais receberão
,

Já determinaó de me irem

Sepultar n'algum Convento.
Porétsi
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Porém , meu Amor , naõ tenhas

Sufto algum
?
pois 'eu efpero

Que Deos ha de fer comnofco
,

Tenho fé que venceremos.

De inexplicável conforto

Me tem fervido , e de alento

A certeza , de que eu tua

Tá fou
5
por mais que naó queiraõ.

Em mim naõ tenhas cuidado
,

Que eu wà$ paíTarei tormentos

Tanto atrozes noutra parte

Como aqui pafíado tenho.

E onde quer que me ponhaõ
,

Nem modos cruéis , nem meigos

Me haõ de fazer na conftancia

Caufar desfalecimentos.

Na perieverança minha
Moftrarei hum claro exemplo

De huina inflexivel vontade

,

De hum bem querer indefeííb.

Em fim,, meu Amor querido

,

Por ora mais riaò podendo,

Digo fó que Deos te guarde '

Para meu doce remedio-
Trcs
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Três accrbiffimos dias

,

E duas noites , naõ menos
Cruéis

,
paliou a confiante

,

Em quanto a naõ recolherão.

Mas que faria o affii£k>

Amante Efpofo em taes termos ?

E quem faberá com dignas

Significações dizello ?

Eu fó direi, que os feus olhos

,

Depois que o efcrito lerão,

De lagrimas em dois rios

Correntes eraõ desfeitos.

E que as amantes entranhas

Logo fe lhe commoveraõ,
Iradas contra o maligno

Author de feus detrimentos.

O mefmo Amor com feu facho

Excefíívamente accezo

A fe vingar, lhe infiamma

O coração já fervendo.

E fe naó fora hum auxilio

Superior fufpendello

,

Defacordado correra

Perigo de algum defpenho.
Ce De
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De fe perder muito a pique

Efteve ; mas os confelhos

Celeftiaes infpirados

Ao coração lhe valerão.

As diligencias ainda

Profeguir Elle querendo

De ir por Ella , teve avifo

Que eítava já no Convento.

Na mefma tarde do infaufto

Dia ultimo , e terceiro

Daquelles três dias triftes
j

Teve a noticia de certo
;

Pois a mefma Irmã piedofa

Do feu adorado Obje&o,
Que naquelle amor convinha

,

Lhe deu conta dos fuccefíbs.

Fez4he faber os horríveis

Altercados argumentos

,

Que por Dona Ignez houvera

,

E o que por fim reíblveraõ

:

Que foi de que fem demora

A claufuraíTem
5
temendo

Diligencias da Juftiça
>

De que já tinhaó receio,
Por
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Por lhe conftar de que o Noivo
Andava com grande empenho
Solicitando huma Alçada

Para confeguir o intento :

Que fobre o lugar feguro

Onde a poriaõ , diverfos

Houve votos
y
huns que longe

Diziaõ , outros que perto :

Que o Genitor já íentindo

De haver repugnancias feito

,

Seu defprazer confeíTava

Commovido , aííim dizendo :

Que fe por deftino aquelle

Conforte ella tinha eleito
y

Que livremente a deixaífem

Ir fem por-ihe impedimento :

Que a coníciencia lhe eftava

Internamente dizendo

,

Que cedeífe ao que fuppunha
Ser por Divino Decreto :

E que a Francifco Vieira

Naó fe adaptavaõ defprezos
;

Pois todo o Mundo fabia

Já feu graõ merecimento.
Ce ii Mas
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Mas que niíto a rigorofa

Alai na cafa o pé batendo

Enfurecida , differa

Mais de três vezes : Naõ quero.

E que feu Pai nefte cafo

Frouxamente procedendo y

Como Pilatos lavara

As mãos , e ficara quedo.

Deixando os mais
,
qne a feu modo

RefolveíTem
9
que a feu geito

Sentenciaífem a caufa

,

Para ceifarem os pleitos.

Em fim
j
que unanimes todos.

Menos elle , convieraõ

Em que foife de Santa Anna
Encerrada no Mofteiro

:

Que para lá conduzida

Fora , e fe achava já dentro
y

E que por ella ficava

De faudades morrendo.

Que depois difto mais nada

Sabia , e que os feus defejos

Erao de que ella lograífe

Felizmente os feus intentos.

En-



Vieira Lusitano. 397
Então por outro caminho

Elle fe poz mui diverfo

A folicitar ás fuás

Graves afflicções remédio..

Ao fempre feliz , e Augufto

Fideliflímo Primeiro

Foi recorrer , exclamando

Em Audiência Elle mefmo.

Perante o Graó Rei proftrou-fe r

Supplicando que hum Decreto

Lhe concedeíTe benigno

Para a foltura de hum prezo.

Para livrar da Claufura

Sua Conforte
,
que dentro

Lha tinha pofto a tyranna

Força de hum rigor violento.

Ouvio EIRei
y

e do cafo

Elle noticias já tendo

,

DiíTe que ás Leis fe devia

Sempre catar graó refpeito.

Que a Santa Igreja ordenava

De naõ foltarem taes prezos.

Para elegerem o eftado

Dentro em dois mezes completos.
' E
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E aífim que naõ pertendeíTe

Coufa injufta, e que attendendo

FolTe o que o prezo difpunha

No tal decretado tempo.

Partio da Real prefença

Com bem descontentamento
,

Sem a mercê requerida

O Supplicante, gemendo.
Defconfolado fen\ outro

Recurfo mais que o do tempo,,

Nelle fundou a efperança

Em o deixar ir correndo.

Entaõ fó para noticias

Ter do feu amado Obje&o,
Foi procurando com anciã

Todos os modos
y
e meios.

Affim também para algumas

Lhe introduzir de íi mefmo,
A certifica r-lhe a firme

Conftancia do próprio peito.

Porém por mais diligencias

Graves que foííe fazendo y

Sempre debalde empregadas

Foraò todas fem proveito.
Nem
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Nem donativos preciofos

,

Nem de pecunia difpendios

,

Hum fó recado
,
que á Bella

ChegaíTe , fazer poderão.

Parecia que a Claufura

FoíTe daquelle Convento
Como inacceífivel torre

,

Ou encantado caftello.

Mas como affim naõ feria

,

Se alli com olhos trezentos

Era Dona Ignez guardada

InceíTantemente abertos?

Era em poder de três Argos

Vigilantiííimos , feros

,

Huma Tia , e duas Servas

De igual rigorofo génio.

De dar hum paíTo naõ era

Oufada , ou de movimento
Fazer algum

,
que naó fofíe

Perante os olhos feveros.

Difto voatos por fóra

Naturalmente correrão

Depois , e do mais que havia

Da bella Ignez a refpeito.
De
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De como apenas que entrara,

Logo os tyrannos fem pejo

Lançnr-Ihe o habito á força

Indignamente fizerao

:

Que a íimilhante violência

Pveíiftir EUa querendo

,

Fortes cruéis ameaços
Sobre o feu Bem foraõ feitos;

E que por iíTo cedera

Sujeitando-fe ao tormento

Do Noviciado , tanto

Por involuntário , acerbo.

Eftas noticias cortavaõ

Do firme Amante mancebo
As namoradas entranhas

Com crueliiíimo exceíTo.

A compaixão , a iracundia ,
*

E o amor , todos a hum tempo

Faziaõ
,
que Elle efliveííe

Cruéis anciãs padecendo.

E como vio finalmente .,

Que a feus mandados o ingreflb

Era interdigo , occorreo-lhe

Hum galantiffimo meio.
Lera-



Vieira Lusitano. 401
Lembrou-fe Elle aqui daquelles

Seus já ditofos momentos,
Em que ao feu Bem lá cantando

Caufava doce recreio
;

E que diverfas cantigas

Suas o feu doce Obje&o
Muito applaudia , moftrando

Em lhas ouyir goíto immenfo.

Âílítn fuppoz
,
que poííívcl

Seria junto ao Mòfteiro

Fazer que ao feu Bem chegaííem

Os feus conhecidos eccos.

Tanto julgou Eile : e logo

Se apercebeo com efieito

De hum primorofo efcoihido

De Braga fonóro pledl.ro.

Com eíle , em fumôía , cantando

Deu em aviar o Conventoo*
Lá nas horas da alta noite

,

Quando eftá tudo em focego

;

E onde então mais fentia

Infpibççaés o feu génio

,

Alii fofpendia os paííbs , .

E á voz dava mais alento.
Mas-
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Mas que ! debalde exhalava

Os hálitos de feu peito
y

Pois o feu Bem era pofto

Lá da Claufura no centro
y

Onde a guardavaõ as duas

Sentinelas , nos eftreitos

Limites y em que as tyrannas

Ordens da Mãi a pozeraõ.

Continuou Elle em tanto

Daquelle modo algum tempo
,

Sem mais outra companhia
,

Que a do fiel próprio ferro.

Occaíloes perigofas

Teve fim de contratempos
;

Mas por forte então propicia

Naõ padeceo detrimento

;

À qual porém já cançada

De nifto favorecello

,

Permittio
,
que da Juítiça

Nas máos cahiífe alli mefmo.

Incautamente naquella

Volta do canto do Templo
De Santa Anna

,
para a parte

Da Calçada , o acolherão.
Taõ
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Taõ de repente aíTaltado

Foi
j
que apenas teve tempo

De meter maõ á efpada

,

E de a puxar té o meio,

E fó^por ifto em mais grave

Crime ficou incorrendo
,

Difficuldade caufando

Maior para o livramento.

Foi recolhido naquelle

Tronco ^ do qual já naõ vemos
Nem relíquias : tanto pode
A grão paííagem do tempo !

Alli ouvindo,' que eftava

Da índia com tudo léllo

A Náo para ir já prompta

,

Teve baftante receio.

Julgou
,
que o cafo nao fora

Fortuito ; mas de certo

AlSm traçado
1
e difpofto

Por feus adverfarios mefmos.
Para lugar lhe nao darem
De fazer requerimento

Sobre a foltura, e fazer-lhe

Inúteis os valimentos.
Mas
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Mas. enganaraõ-fe em tudo

,

Pois Elle achou promptos meios
De avifar a quem podeíTe

Em cafo tal foccorrello.

Era por forte feu muito
Conhecido o Carcereiro

,

Que para eferever lhe trouxe

Logo os precifos apreftos.

E logo em quanto Francifco

A Carta eftava eferevendo
y

Para lha levar , bufeou-lhe

Capaz , fiel menfageiro.

Nella dizaa o Amante
Carcerado aquclle aperto

,

E aquelle Moem que eftava y

Narrando todo o fuecefíb.

Foi dirigida ao eximio

Conde de Aflumar Dom Pedro

,

Que depois Marquez- de Alorna

Suas acções o fizeraõ*

Quando ás miferias
?
que a índia

Eftava então padecendo
,

Foi com valor generofo

Levar allivio , e remédio.
De
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De íimulacros de bronze

Os feus façanhofos feitos

Eraõ bem dignos , e de oiro

Efmaltados monumentos.

E com tudo ifto a Pátria

Naõ foube reconhecer-lhos :

Mas por aíTás avultados
,

. Nella talvez naõ couberaó.

Tanto huma pérfida eftrella

Com feus influxos perverfos
,

Tyrannamente exiftindo
,

Caufava entaó taes effeitos.

Mas da fua mefma virtude

Os efplendores immenfos
Seraõ das fuás proezas

Os mais adequados prémios.

Em fim , felizmente ás dignas

Mãos do Magno Cavalheiro

Chegou a Carta opportuna
Com profperidade a tempo.

Abrio-a Elle com anciã

Já de quem era fabendo
;

Pois o Portador na entrega

Da mefma o difTe primeiro,
AJfim
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AíIIm que a leu , com jucundo

Sorrizo , a hum de feu peito

Criado de authoridade

Chamou
;
promptamente veio.

Communicou-lhe a fubftancia

Da mefma Carta , e do empenho
y

Que tinha de lhe foltarem

No mefmo inílante o bom prezo,

Ifto bailou
;
porque como

Era de vivo talento

,

Capacitou-fe de tudo
,

E partio logo correndo.

E de tal modo fez elle

A diligencia
,
que em menos

De meia hora deu conta

Delia conforme os defejos.

Fez que com honra , e decoro

Foi folto , e que os inftrumentos

Reftituidos lhe fofíem

,

A columbrina , e o ple&ro. :j

Em companhia do grave

Honrado feu paracleto

,

Gentil-homem do Grão Conde

,

Sahio dos penofos ferros.

Naõ
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Nao quiz Francifco as devidas

Graças , e agradecimentos

Differir para mais tarde
,

Naò quiz intermeter tempo.

Ao Palácio do eximio

Seu Protector foi direito
y

Que impaciente efperava

Do feu querer ós effeitos.

Chegou em fim o feu grato

Pintor , o qual genufiexo

,

Agradecido , expreíTou-lhe

Profundo mil rendimentos

Com tal prazer , e com tanto

Intimo contentamento
,

Que as lagrimas pelo rofto

De jubilo lhe correrão.

Em fumma , o Fidalgo iníígne

CariíTimamente ao peito

O fublevou com feus braços
y

Para Eile fempre abertos.

E por nao ferem já horas

De mais largos cumprimentos

,

Defpedio-fe
;
porém antes

De partir
y
deu-lhe hum confdho.

Pedia-
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Pedindo que fe abftiveíTe

De iterar o confucto

Taó perigofo defcante

Com arrifcado paíTeio :

Que fempre na recahida

De huma doença , o remédio

Era mais difficuhofo

,

E mais grave para o Medico.

Recebeo Franeifco aquelle

Digniffimo documento
j

E prometteo de obfervallo
,

Dando-lhe nas mãos mil beijos*

Mandou elle acompanhallo

Por dois robuílos mancebos

Até o porem feguro

No feu porto a falvamento.

Aílim partio ; e lá quando

Se vio delle eftar já perto

,

Licenciou aos dois fortes

Comboios com gratos prémios.

Chegou a cafa Franeifco
,

Entrou no feu apofento

Particular , rnas por fora
,

Que a chave a tinha elle mefmo.
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E de tal modo de manfo

Se portou
,
que movimento

Algum naõ foi perfentido^

Naõ houve defafocego.

Mas que faria o Amante
Conftantiífimo , aflim vendo
Que o feu batel pela proa

Taõ contrario tinha o vento ?

Naõ voltou , naò , nem deu funâô
Para efperar melhor tempo

:

Perfeverou
,
profeguindo

Seu alto rumo direito.

Sim recolheo Elle a vela

;

Porém foi remando a geito

Do nobre amor
,
que aífiftia

Sempre do leme ao governo* •

Em quanto aílím navegava

Contra tanto impedimento
j

Idéas mil lhe occorriao
,

Sim, mas ficava fufpenfo.

Da Pintura em tanto o vivo

Amor
,
pcrfpicaz , e efperto

j

Também do batel a poppa
Opportuno fobfeveio.

Dd Aílím
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Aífim conformes aquelles

Dois nobiliffimos Génios
,

Unanimes huma idéa

Rariílima difpozeraó.

Communicaraõ-na elles

Ao amante marinheiro

;

E tanto foi de feu gofto,

Que logo nella conveio.

Em huma chapa de cobre

Então , fegundo o conceito

Daquelles dois, huma Imagem
Fez por feu próprio defenho

;

Pintada naó , mas aberta

Com finos de aço ponteiros,

Para extrahir numerofa
#

Copia de Eitampas ao prelo

,

A ver fe podeíTe alguma
,

Por forte , chegar lá dentro,

Aonde eftava o feu rico

Thefouro , tanto encoberto.

Da mefma Imagem por baixo

Efculpio Elle hum letreiro

,

Que aflim dizia , fervindo

De oração
? e de ornamento :

Bem-
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Bemdita Santa gloriofa

Dos Impoífíveis remédio
,

Na noíTa caufa , fe he juíta

,

Patrocinai-nos , valei-nos.

Eftes toantes naõ tinhaô

Da devota Eftampa os yerfos;

Mas no fentido, e fubftancia

Signifícavaõ o mefmo.
De taes Regiftos devotos

Diftribuío Elle immenfos

:

Foi de huma nuvem fecunda

Hum aprazivel chuveiro.

Ultimamente as Eftampas

Por toda a parte correndo

Foraõ, até que pararão W
Algumas lá no Convento.

Delias acafo foi huma
Servir de efpeciofo obje&o
Da bella Ignez ás divinas

Luzes de feus olhos bellos.

Apenas leu Ella os breves

,

Mas myfteriofos verfos

,

E do amado Author o nome^
Tremeo de amorofo gelo.

Dd ii %
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E apertando a fanta Imagem -

Muito eítreitamente ao peito
y

Hum ai deu taõ maviofo

,

Que abrandaria hum rochedo.

Oh que amorofos fufpiros

Lançou féll coração tenro

!

Que doces lagrimas puras

Seus lindos olhos verterão f

Àpropinquavaõ-fe em tanto

Os formidáveis momentos
Da ProfifFaô bem temida

,

Mas por então fem remédio.

Affim entre algumas Madres

,

Que foube eleger a tempo,

De authoridade , e virtude
y

Fez prevenidos proteftos
,

Para poder formalmente

Reclamar, quando fereno

Favorecer a quizeffem

Compadecidos os Ceos.

Porém nada difto foube

O trifte Amante: afifas tempoV
PaíTou , antes qUe tiveíTe

Noticias / deites fijccefíòs,

* Sou-
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Soube Elle fim r que os Parentes^

Do feu Feitiço dilefto

Pertendiaó ás Perguntas

Aííiftir contra o direito.

Evitar quiz o Amante
Eftes injuítos intentos

;

Mas por mais que fez , nao pôde

:

Era do Fado decreto.

ÀÍIim defcoptente , affli&o
,

Que mais fazer nao fabendo
y

Huma exceflíva trifteza

Lhe diífipava os alentos.

Da fociedade das gentes

Se retirava, e gemendo

,

E fufpirando, fugia

Para lugares defertos.

Alli altamente as fuás

Magoas entre os arvoredos
y

E os penhafcos repetia

Dolorofamente o ecco.

Alli porém attrahido

Dos laftimofos lamentos

,

Hum grave Monge a origem
Delles procurando veio.

Che-
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Chegou, e vio que debaixo
De hum nobiliílímo Cedro
Chorando eftava hum venufto

Adoleícente mancebo;
Que as lagrimas enxugando
Em hum feu cândido lenço,

Da própria vida moftrava

Grave deícontentamento.

Apropinquou-fe ; e topando
Acafo huns virgultos feccos

,

Foi perfentido ; e voltoufe

A elle o trifte
y
dizendo :

Quem es tu, que o defafogo

Do meu afpero tormento

Vens impedir? E naõ difle

Mais , a refpofta attendendo,

Entaó em breves artigos

O mageftofo Prove&o
Aííím refpondeo em a£lo

Suave todo , e modefto :

Filho gentil , o teu flcbil

Clamor teus triftes accentos

Lá onde eu vivo , chegarão

;

Compadecido aqui venho.
Ji
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Já fei
,
que es amante , e bafta

O que ouvi para fabello

;

Porém de qual injuftiça

He que os teus lábios fequeixaõ?

Ifto fim faber fomente

De ti por teu bem pertendo
,

A ver fe a teu mal eu poííò

Applicar algum remédio.

Aflim lhe difíe , e callou-fe

Efperando todo attento

Também refpofta condigna

Daquelle attra&ivo afpe&o.

Alguns inftantes Francifco

Duvidou em dar-lhe aíTenfo,

Receando fer illufo

De algum efpirito adverfo.

Porém defcobrindo nelle

Alguns finaes manifeftos

De fanta virtude , abrio-lhe

Os arcanos de feu peito.

Tudo lhe expoz fem referva

,

Mas com lacónicos termos

;

Por quanto o Sol já fe via

Do Oçcidente muito perto.
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E tudo aquelle piedofo

Varão , fummamente attento
>

Efteve ouvindo admirado,
E logo aílím foi dizendo :

Que naõ julgafle os feus males
Taõ incuráveis , e immenfos

,

Que infauftamente o fizeflem

Defefperar do remédio

;

Pois huma aprehenfaô podia
Cauíar taõ cruel effeito

;

Que o fio vital cortaíTe

Repentinamente cercio.

Também lhe diíTe que as coufas

Com mais moderado anhelo

ProcuraíTe , e fe moveíTe

Sem tanto defafocego

:

Que fem afflicçaõ , nem anciãs

ProfeguiíTe os feus intentos
?

Pois lhe feriaõ os Aftros

Propícios , mas a feu tempo

:

E que* da Donzella illuftre

Na ? conftancia o defempenho
Da caufa eftava feguro

5

Que niíTo eíHveíTe certo,

Aifim
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Àflím com eítes felizes

Aufpicios , e documentos

Moraes -^
findou feus difcurfos,

1

E poz á pratica termo.

E apontou-lhe o Solitário

Seu recôndito apofento,

Para o faber , íe algum dia

Quizeíle honrallo no mefmo.
Em fim partirão goftoíbs

Ambos juílamente a tempo
y

Que a fahir já começavao

Das fuás tocas os morcegos.

Pelo caminho penfando

O Pintor amante veio
,

Se o mefmo Ancião feria

Talvez efpiríto angélico
;

Porque do animo áquelle

Seu tal desfalecimento

,

Acudi o com efperanças

Gratas , e confortos ledos.

Mas corno a fumai a trifteza

Sempre lhe afíligia o peito
,

Foi vifitar no fegundo

Pia o fabio Monge mefmo
j

E
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E pois aquelle lhe hayia

Civil oíferecimento

Feito da íua choupana
,

Saudofo foi a vello.

Fora da mefma elle andava

Com feu fachinho attendendo

A cultivar as hervinhas

De hum próprio horto pequeno
Daquelle apenas foi vifto

,

Logo o rural inítrumento

Largou, e veio bufcallo

Com puros acatamentos.

Depois entrando aílim juntos

Para o camponez albergo

,

Ambos alli fe aíTentaraó

Em dois conformes aíTentos,

Dos que coftumaõ trazerem

De Santarém os Barqueiros,

Aquelles chamados Tanhos
De tabúa mui bem feitos.

Aqui depois de conclufos

Os coftumados cortejos,

Contou Francifco, que andava

Inda feu mal padecendo.
En^
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Enta6 fem ter mais demora

y

O curiofo bom Velho
Foi bufcar hum feu galante

Mathematico inítrumento

;

No qual com papeis pintados

Maravilhoíbs impreíTos

,

Admirações caufaõ fempre

Nas pefíbas que eftaõ vendo
;

Pois em virtude de huns claros

Bem adaptados efpelhos

,

As proporções muitb augmenta
Das figuras dos obje&os:

E que em diftancia mais grande

Faz que tudo reprefentaô,

De modo que eftar mui longe

Parece o que eftá bem perto.

Em fim depois de moftrar-lhe

Alguns idóneos exemplos
Para o confolar, moftrou-lhe

Outros por divertimento.

De Traíibolo a figura

Lhe expoz n'um papel primeiro

,

Que huma verga eítar vibrando

Moítrava com afpro gefto.
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E que as mais altas efpigas

De huma feara abatendo
y

Fazia cahir proítradas

Alli íòbre o campo rrieímo*

Depois outro fimilhante

Papel no dito inftrumento

Applicou
,
para fe verem

Como. naquelloutro effeitos;

Do qual na diverfa imagem
Se via

,
que eftando dentro

Em hum jardim , deftruía

Os mais pompofos obje&os.
Às mais formofas papoilas

Cahidas no pavimento
Debaixo dos pés daquelle

,

Que era Tarquinio foberbo.

Sobre eftes mefmos aíTumptos

Em tanto fe hiaõ fazendo

Ponderações adequadas,

Proveitofos argumentos.

Mas outro obje£lo notável

Depois deites fobreveio
y

Como verei? neíTes quatro

Seguintes puros quartetos.
Das
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Das Aguas Livres o Arco

Maior foi o derradeiro

Papel
,
que fe ezpoz naquelle

Maravilhofo inftrumento.

Nelle fe via hum andaime
,

Em cima do qual huns Génios

Pifios
,
que eftavaõ picando

Hum grave honrofo letreiro;

O qual á honra daqúelle

Sublime Heróe fora feito

;

Daqúelle fim , fem fegundo
,

Fideliífimo Primeiro.

O defaforo , e o iniquo

Depravado atrevimento'

Eftimulavaõ os Meftres

Dos efcopros , e martellos.

Francifco aqui nefte cafo

Fugio de fe eftar detendo,

E defpedio-fe do annofo

Solitário feu benévolo.

CAN^
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CANTO XII.

JA 5

nefte tempo Elle havia

Quaíl tudo fatisfeito

Quanto lhe tinha ordenado
PelToalmente EIRei mefmo.

Das decretadas Pinturas

Da Sacriftia do Templo
Patriarcal

,
que era todo

O feu facrofanto empenho*
E já collocado eftava

O Apoftolado inteiro

Em íeus íltios , com louvores

Dignos do pincel fele&o.

Aííim também de outros quatro

Delle infignes monumentos

,

Três na Capella da mefma
Sacriftia fe pozeraõ.

O outro foi lá difpofto

Naquelle Altar, que era termo
Do corredor

,
que fervia

De tranííto para o mefmo.
No
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No qual Painel figurado

Com íingular magifterio

Hum Ecce Homo fe via

Expofto aos cruéis Judeos ,

Que claramente moftravaõ

Com os encruzados dedos
y

E com as bocas abertas

Criicifige eftar dizendo.

Dos três quadros da Capella

Significava o do meio
Chrifto na Cruz aífiftido

Dos três amados Obje&os.

A facratiífima Virgem
Madre do Divino Verbo,
E a Magdalena , e o Santo

Evangelifta dilefto.

Dos dois lateraes aquelle
5

Que da parte do Evangelho
Foi collocado , era a forte

Execução dos flagellos
,

Onde o Senhor á columna
Ligado com vilipendio

Perante a milicia eftava

Em duplicado tormento.
E
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E naquelloutro , defronte

Defte , o Divino Cordeiro

Desfalecido fe via

Debaixo do grave lenho
y

Acompanhado da turba

Xniqua , e do Cyreneo ?

Que fegurava o penofo

Da Cruz formidável pezor

E aqui também a piedofa

Mulher moltrava o empenha
De ir alimpar o innocente

Sangue do Divino Afpe&o.

Mas que trabalho Francifco

Naõ teve em todo efte tempo
>

Pintando entre mil cuidados y

Sem o precifo focego?

Inda três Quadros faltavao

Para os três íitios fronteiros

Das janelias, dos quaes Elle.

Já tinha os esboços feitos.

Hum Salvador gloriofo

Era o principal obje&o,

Acompanhado de vários

Anjos graades-, e pequenos,
Os
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Os outros dois que lhe haviaõ

De fervir por companheiros

,

Eraõ os Evangelifi^,

O da Águia , eodo Bezerro.

Porém Amor, que incanfavel

O fazia em feus intentos
7

A eftas três derradeiras

Obras poz impedimento.

O certo he que a verdade

Diz o gabado provérbio:

Que naó pode a dois Senhores

Servir totalmente hum Seryo.

Naõ ceifava o firme Amante
De folicitar os meios

Para ter noticias certas

Do feu Amor prizioneiro

:

Por confeguir cautamcnte

De fuás letras o commercio
?

Por alguma via occulta
y

Se defvelava indefeífo.

Naõ era em fim taõ difHcil

,

Pois a bella Ignez naõ tendo

Já os grilhões de Noviça
,

Tinha os paífos mais libertos.

U E1U
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Élla também anciofa

Procurando andava o meftno
j

Para faber Mo feu caro
,

Do feu Eípofo dile&o.

Alcançou Elle por forte

Poder confeguir primeiro

Communicar de fi novasl

Ao feu adorado Emprego*

Aproveitou-fe Ella logo

Do prefente menfageirò
«,

Promptamente ao feu amado
,

Firme Amante refpondendo.

Reciproco foi o gofto
?

Aííim o contentamento

Inexplicável em ambos
,

Digno igualmente dos mefmos*

Continuarão da melma
Sorte por aquelle eftreito

Caminho a communicar-fe

,

Mas cauteloíbs
5
com tento.

De ambos de dois as entranhas

Saudofas, refrigério

Naquellas letras acliavao
1

Para o feu intimo incêndio'.
D;
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De feus recentes

7
penofos

i

Já padecidos tormentos

De parte a parte huma conta

De íi reciproca deraõ*

Em quanto aílim defte alliviò

Gozavaó > bem que pequeno
$

Caufou-lhe diíTabor grande

Hum vil \ curiofo génio
,

Que lhe profanòií de algumas

Cartas aquelle fegredo

,

Que á boa fé commettido
^

Devia guafdar-fe illefoé

Efta infolente oufadía
,

Efta vil falta de pejo

DiíEmulando
,
paíTaraó

;

Sinal de queixa naõ deraó.

Tratou Francifco em tal cafo

De lhe applicar o remédio
j

Sem moftrar que conhecido

Tivefíe o atrevimento.

Inventou poisi huma idéa

De modo
,
que pelo mefmo

Portador paliar podeíTem
Os feus efcritos abertos

;

Ee ii A
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À qual foi hum bem penfado

Extravagante alfabeto,

Taõ exquifito , quaõ fácil

Na formação dos letreiros.

Pareciaõ os taes novos

Cara&eres contrafeitos

Jeroglycos do Egypto

,

Mixtos com letras dos Gregos.

Dois abcedarios deites

Fez Elle iguaes mui perfeitos
y

Hum para o feu doce Encanto,

E outro para li mefmo.
Pvemetteo Elle de forte

O exquiíito modelo

,

Que á luz do feu Sol amado
Chegou da maldade illefo.

Ambos de dois os Queridos

Nos cara&eres feleftos

Forao fazendo conformes

Seus necelTarios progrefíbs.

Naquelles princípios logo

Ênx feus efcritos primeiros
y

Somente ufavaõ da mefma
Cifra em cafos de fegredo.

De^
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Depois do ufo em virtude

Taó práticos fe fizeraõ

,

Que já fe ferviaó delia

Totalmente com delpejo-

Mas que ! como naõ podiaó

Efte feu doce alimento

Cifrado haver com frequência
,

Pouco eftavaõ fatisfeitos.

Lembrou-fe a Bell a
,
que hayia

O coftume no Convento
De fe empenharem as Cellas

Como jóias por dinheiro

:

E que fe alguma por forte

HouveíTe
,
que ao penfamento

Se lhe adequaíTe , feria

Troféo para os feus defejos.

Àppareceo finalmente

Huma, fobre a qual trezentos

Mil reis juftos pertendiao
,

Idónea para o intento
7

Por fer da parte do Campo
y

No Dormitório moderno
?

Com janellas para a Cerca
De Santo An taó do Coilegio.

Com-
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Communicou a Francifco

Dona Ignez efte proje&o

,

No qual com grande alvoroço

Jubilante Elle conveio.

Logo no dia feguinte

O primorofo Dile&o
Foi rebuçado

1 e na Roda
Chamou por hum nome exprelfo

;

Pelo appellido da Serva

Do feu Amor, que attendçndo

Já prevenida cfperava

:

Ouvio ella o final certo.

No mefmo ponto acudindo

Logo a meíma, e recebendo

A já fabida encommenda,
Voltou prompta para dentro

j

E a Dona Ignez foi levalla

Mui íblicita correndo:

Que huma gentil condeílinha

Era fim, porém de pezo.

Hum cadeado a fechava

,

Cuja chave era hum letreiro

Tal, que por huma Sibylla

§p podia fer aberto,
Mas
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Mas Dona Ignez

,
que fciente

Eftava bem do fegredo
,

Com facilidade abritido,

Achou o preciofo argento.

Em fim, quanto que em virtude

Do oiro Ella íe vio dentro

Na nova Cella , deu graças

A D.eos pelo bom fuccelfo.

E também logo deu parte

Ao feu doce amado Obje&o,
Que já pofluindo eftava

Aquelle .commodo em termos.

Dalli por diante todas

As noites pelo correio

Seguro de hum cordelinho

,

.Tinhaõ recip roços feudos.

Mas como d'antes naõ hia

Já o Vieira
,
qual cego

,

Sem refguardo ; mas munido
Com feus marciaes petrechos.

De tafetás hum colete

Grave, o columbrino ferro,

E dois piftoletcs promptos-

No feu talabarte appenfos...

Aííím
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AUím chegava o aíFouto

Amante , mas com abertos

Olhos
y

e bem vigilantes
y

Cautelofo ,. e circumfpe&o.

Era o final de que eftava

Tudo prompto, em Elle vendo
Hum ramo de palma fora

Da janella , e entre os ferros.

Entaõ aqui o Conforte

Amado logo fazendo

Outro final
,
promptamente

Defcia o cordel ligeiro.

Tirava Francifco aquelle

Papel que vinha no mefmo
Laço j e fegurava o outro

Seu , fem fe eftar mais detendo.

Também ás vezes de dia

,

Por gofto j e confentimento

Da lua Bella encarcerada

,

Hia rondando o Mofteiro

;

Naõ disfarçado "em rebuço
,

Mas em -corpo ; e defcuberto

Com veneração paliava

Seriamente o paíTo lento*
E
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E huma vez

,
que affim foi vifto

De olhos , no cafo fincéros
y

A D. Ignez o moftraraõ

Por efte modo dizendo

:

Ignez , olha que galante
,

Olha que airofo mancebo
Que alli vem. Elle nao pode
Deixar de fer eftrangeiro.

Mas logo da que o amava
O puro nácar creícendo

Nas bellas faces, indícios

Foraõ de amor mani feitos.

E também as mais que eftavaó

De vifita
,
percebendo

,

Approvaraó-lhe o bom gofto

Com grande eucarecimento.

Nao durou muito efte grave

Modo nelles de ir vivendo
;

Grave fim
,
pois nos allivios

Se mifturava o tormento.

Já Francifco impaciente

De aílim ver paíTar o tempo
Taó preciofo , bramava

Como em viyo fogo ardendo.
Ignez
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Ignez também do martyrio

Das faudades tanto acerbo

Cançada já , refolveo-fe

De acelerar o remédio.

Mas como taõ importante

Negocio pedia tento

,

Mandou ao feu Bem
,
que foíTè

Fallar-lhe em peflba mefmo;
Pois em papel naõ cabia

Tudo o que eftava querendo

Communicar-lhe daquelle

Particular a refpeito,

E parç ifto a vagante

De hum locutório colhendo
y

Ordenou-lhe a hora certa

Para confegtiir o intento.

Foi rebuçado Francifco

Sem difcrepar hum momento
Daquelle inílante apontado

,

E introduzio-fe em íilencio.

Entrou na chamada grade

,

Fechou a porta por dentro :

Inda o feu Bem naò havia

Chegado , mas logo veio-s

Che-
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Chegou a Bella

y
e fechou-fe

Também como o feu Dile&o
Da outra parte , e ficarão

Com duas grades em meio.

Grades tyrannaç ! tyrannos
,

E cruéis impedimentos

!

Que duas almas tanto unidas

Separais com tantos ferros!

Mas quem dirá dignamente

Os exceílivos affe&os

Deite notável encontro ?

Naó, naõ he fácil dizellos.

Àffim que os dois taõ queridos

Reciprocamente deraõ

Luzes com luzes , ficarão

Como palmados , fufpenfos,

Porém*de tal forte em pranto

Logo depois proromperaõ

,

Que em lagrimas derretidos

Ambos eítavaõ desfeitos.

Entre os frequentes foluços,

Elles aqui pertendendo

De fe explicar , as palavras

Lhas confundia o alento.
Mas
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Mas abrandando a vehemencia

Daquelle flebil exceflb,

Principalmente em Franciíco
,

Fallou elle affim primeiro

:

Minha rica Ignez , naõ chores

,

Naõ chores mais
,
porque o peito

Me partes , fe naõ focegas

:

Naõ , naõ me mates taõ cedo*

Dá-me lugar de que eu poíTa,

Antes do meu derradeiro

Sufpiro , moftrar ao Mundo,
Que te amo mais que a mim mefmo.

ElTas efpeciofas filhas

Do teu jufto fentimento,

EíTas pérolas preciofas
y

Naõ , naõ derrames te peço.

Aqui me tens: que me queres?

Dize meu divino Emprego
y

Que á cufta do próprio fangue

Satisfarei teus preceitos

;

Que fe quizeres
,
que eu defça

Por algum fim aos infernos,

Verei fe de Saõ Patricio

Acho ainda o poço aberto.r
Efe
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Efte galante , engraçado

,

Jocofo ofíerecimento
y

Fez que da Bella o íemblante

Logo tornafle fereno.

Affugentou-lhe as tyrannas

Sombras dos triítes chuveiros

Dos lindos olhos , e poz-lhe

Bem o animo em focego.

Pois faberás , meu Querido

,

DiíTe a conftante
,
que eu quero

Que tu me livres já deltas

Paredes
,
que me apoquentaõ

:

Defte cruel labyrintho

,

Defte cárcere violento

,

Em que opprimida penando
Continuamente me vejo

:

De mil vigias cercada

Com taó terrivel exceílb,

Que o pé pôr em ramo verde

( Como fe diz ) me naõ deixaÕ

:

Com mil fujeiçóes do Coro
y

Em que por força obedeço;
Porque proteftei

,
que Freira

Naó fou, nem fui
> nem fer quero:
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Que alfim, em quanto enganados

Eftes oppoftos mantenho
,

Nem tanto a mim me confomem^
Nem a ti , meu Bem , moleftaõé

Mas dizem-me
,
que he precifo

Para efte meu livramento

Recorrer ao Padre Santo
i

E delle obter hum Decreto*

Eu bem fei
,
que alguns Indultos

Se alcançaõ pelos Banqueiros
j

Porém no noflb importante

Negocio , nelles naõ creio. *

Mais fé tenho no diélado
i

Que diz defte modo mefmo

:

Quem quer vai, que naÕ quermãda*
Iíto eu julgo íer mui certo.

Sem peftanejar eftava

Francifco pofto em íílencio

Ouvindo tudo o que a bella

Dona Ignez hia dizendo
;

Até que a mefma ceifando

Já de dizer, e querendo

A defejada refpoíh
,

Fallou Ellé entaó mui ferio:
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E diíTe : Ora pois mal fabes,

Meu Bem
,
quanto ha que tenho

EíTe teu mefíno avultado

Sentido no penfamento

;

Mas o temor de huma aufencia

Taõ grave , era como hum freio
$

Que me impedia
?
e deixava

,

Meu rico Amor, de dizer-to-

Porém agora que a tua

Digna vontade conheço

,

Já me animo , e já te digo
5

Que eílou prompto a teus preceitos,

E logo em daqui fahindo

A procurar vou direito

Embarcação
,
que bem pode

Succeder de eftar em termos*

E oxalá
j
que eu acertaíTe

Em taõ ditofo momento

,

Que ella eftiveffe já prompta
Para partir hoje mcíhio

;

Porque bem poílb aviar-me

Sem vexame algum em menos
De três horas

;
pois que tudo

Quanto fe quer fe acha feito.
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E para ifto do áureo

Metal tanta copia, tenho
Na maõ, que para a paffagem

Me ha de ficar de fobejo.

Depois em chegando a Roma
De penúria naó receio,

Que meus pincéis virtude

Tem de produzir dinheiro.

Ouvio a Bella do amante
Conforte o fervor immenfo

y

E igualmente fervorofa

Na mefma tenção conveio.

E tanto allim
,
que animada

Do admirável exepiplo

Do feu magnânima Efpofo
y

Entrou Ella entaõ àizendo

:

Oh fe quizeífe a propicia

Sorte aqui favorece r-nos

Tanto, que einbarcaíTes logo y

Sem te andares mais detendo !

Em fim , fe ella tanto a ponto

Secundar o noífo intento

,

De modo que me naõ poffas

Avifar«, nao tenhas pejo.
Par-
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farte , e naõ faças reparo

,

Ceremonias efcufemos
y

Quando á demora por ellas

Nos pode dar detrimento :

Que em tu na Corte faltando
^

Logo ás noticias correndo

Iráó , e logo a certeza

De que partiftes eu tenho;

Lá , fim
,
quanto que chegares

^

Onde quer que haja Correio $

Me efcreverás pela via

De honrado algum medianeiros

Agora vê
,
que humá coufa

Mui de veras te encarrego
;

Que he
i
que a ninguém reveles

Iílo que ajuftado temos

;

E que mantenhas de forte

Neile negocio fegredo

Taõ feguro
,
que o naõ fique

Algum vivente fabendo.

Bafta que lá na celefte

Corte fejaô manifeftos

Ao Rei dos Reis, e á feus Saníosí

Os noflbs juftos intentos.-

Ff Com
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Com irrevogável forma

Lhe fez Elle juramento
De guardar fem difcrepancia

O recebido preceito :

E na verdade a promefla

Elle obfervou com tal zelo

,

Que nem fequer feus amados
Genitores o fouberaõ.

Naó he dizivel o gofto
y

Que a Beila teve , alfim vendo
No feu amado Conforte

Seu querer taõ bem acceito.

Que bem que igualmente de ambo*
A nobre acçaõ em proveito

Refultava * fempre iníigne

Era naquelle o exceíTo.

Louvores mil , e mil doces

Sinaes de agradecimento

Lhe deu aquella engraçada

Boca ( clignifiírno premio.)

Aílim depois que tratarão

Inteiramente primeiro

De feus importantes pontos

,

Em doces ais proromperaõ.
Mil
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Mil indizíveis melifluos

i

E carinhofos affe&os

Alli fe ouvirão com alma

Reciprocamente expreflbs.

Nao flebilmente
,
pois ambos

Preoccupados do meímo
Cuidado taõ relevante

Os corações tinhaõ ledos.

Era o limite chegado
Dos concedidos momentos

j

Do favor do locutório

Concluído eftava o tempo-

Então a inclyta Amante
Em a&o já de ir-fe erguendo

f

Affefhioíífíímamente

Proferio eftes accentos

:

Meu firme Amor generofo
>

Meu dile&iflimo Obje&o

,

Ai que cruéis faudades

Fico por ti padecendo !

Quem poderá coníblar-me

Nefta aufencia
;
pois nao teníio

Mais do que a mera efperança

Do teu ditofo regreffo?

Eíii Mas
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Mas vai , meu Amado tudo ,

Deos te leve á lalvamento

,

E a falvârnento te traga

Para meu doee remédio.

Vai fim para me livrares

Defte penofo degredo

;

Sim vai
,
para me remires

De taõ cruel cativeiro.

A Santa Rita gloriofa

Por ti ficarei fazendo

Deprecaçoes
y

e novenas

Para te dar bom íucceííb
J

E que por ti interceda

A Virgem do Livramento,

A fim de que te refguarde

Dos infelizes eventos.

Aííim partindo , e igualmente

Olhando no apartamento,

Adeos-, meu Bem , repetidas

Vezes, conformes differaÓ*

Affim íe apartarão ambos

,

Sentindo igualmente dentro

Nas palpitantes entranhas

Inexplicáveis eíFeitos,
S*«
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Sahio em fim o conftante

Francifco daquelle eftreito

Lugar; mas nelle ficava

Seu coração prizioneiro.

Prompto fahio
;
porém logo

Depois dos paiTos primeiros,

Que formando hia velozes
,

Lentamente os foi movendo.
^

De quando em quando ficava

Tao penfativo
y
e fupenfo

,

Como fe algum, grave encanto

Lhe embargaffe o movimento.
Aífim chegou lá té onde

Aquelle edifício Régio

,

Que foi dos Filippes obra
,

Se levantava foberbo

;

De cuja iníigne memoria
Nem hoje os veftigios vemos

:

Tanto poder tem o Fado !

Tanto vigor tem o Tempo

!

Alli parando , encoftou-fe

De huma fonte ao parapeito
y

A qual em cima oítentava

Hum íimulacro de Febo.
Obra
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Obra que bem merecia

Eftimaçaô
5

e refpeito
,

Por fer de hum Author inílgnç

Admirável monumento.
Aqui finalmente eftando

Vários difcurfos fazendo
,

Sobre o modo de expedir-íe

Agitava o penfamento.

Em quanto .Elle aílim parado

Se detinha difcorrendo
,

Vio junto a ÍI de improvifo

Dois elegantes mancebos

;

Dos quaes cada qual teria

De idade apenas completos

Três luftros , fegundo eftavaÔ

Nos femblantes parecendo.

No mefmo inftante apôs deites

Huma mulher fobreveio
9

No parecer quali adulta

,

De graõ viveza no afpefro.

Quando chegou , as fuás amplas

Azas \ o ar que movera6

,

Fez agitar as daquelles

Aífim como efíremecendo,
Kap
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Naó fe aíTuftou o Vieira

,

Pois tinha conhecimento

De todos elles baftante
,

Mas fim ficou em íilencio.

Era o Amor hum daquelles

,

Porém Amor verdadeiro

;

O outro era da Pintura

O nobiliflímo Génio,

A promptidaõ era aquella
,

A quem por mais que lhe queira6

Difficultar as emprezas
,

Naõ cede aos impedimentos.

A todos três bem conftàva

O feu grandiílimo empenho

,

E todos elles buícallo

Vinhaó para foccorrello

:

Cada qual delles aftivo

Particularmente fendo

,

Que fera quando concordes

Se ajuftarem para o mefmo ?

Fallaraõ pois finalmente

Ao penfativo , e attento

,

A quem com breves palavras
,

Em fumma affim lhe diíferaõ

:
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Aqui nos tens , naô te afflijas;

O que pertendes fabemos :

Refpira pois, e defcança
i

'

Que has de lograr teus intentos,

Por noíTa conta tomamos
O fazer

9
que com focego

Dos embaraços te livres ,

Qae os paíTos tanto te enredaõ.

E defde já fem demora
Vamos a pôr tudo em termos

,

Para irmos todos juntos

Antes de muitos momentos.
Quvio Vieira , e feítivo

Então defemmudecendo
,

A todos três rendeo graças

Pelo favor taõ fupremo.

E confòrmando-fe todo

A 5

s difpoíiçoes dos mefmos
,

Elles lhe apreíbaraó tudo f

A tudo deraõ remédio.

Em fim com tanta efficacia

Solicitos procederão

Em feu favor
,
que o levara6

Como por encantamento.
Ta*
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Tanto aífim

,
que dentro em Pvoma

Elle fe achou , naó fabendo

Como fora , ou como havia

Sido taõ feliz fucceífo,

AUi antes que expozeíTe

O jufto requerimento

Seu importante
,
quiz promptp

Dar dignos paíTos primeiro.

Quiz vilitar attenciofo

Todos os feus bem afFe&oSj

E honradores
5
tributando

Juftos devidos obfequios.

Affini ao Graô Purpurado

Barbarini Elle querendo

Preferir devidamente
,

Tratou de lá ir primeiro 2

Porém antes que ao Palácio

ChegaíTe , logo lhe deraò

A dolorofa noticia

Já do feu fallecimento.

As efperanças que tinha

Em fer daqueile prote&o,
Sobre o feu grave negocio

%

AíTás quebranto tiveraõ,

Em
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Em fim , depois que ás vilitas

Todas teve fatisfeito

,

Entrou na graõ diligencia

Do feu legitimo empenho.
Diificuldades íim houve

;

Mas os feus três companheiros

Vivamente lhe acudirão,

Facilitando-lhe os meios.

Confeguio pois o defpacho,

Sem que o foffe requerendo

Longos dias : quiz a forte

Propicia favorecello.

Para Dom Thomás de Almeida y

Que foi aquelle primeiro

Patriarca de Lisboa

,

Francifco obteve hum Decreto.

Sim huma Epiftola grave
,

Que do facro Minifterio

Pontifício dignamente

Honrofa lhe concederão

;

Na qual mandavaõ
,
que foíTc

Logo por Miniftro refto

Interrogada a Donzella

Supplicante no Convento.
E



Vieira Lusitano. 4^1
E que do que refultaíTe

Da tal ordem com effeito

Informação remetteíTem

Segura pelo Correio*

Encaminhou-a Francifco

Pontualmente , fazendo

Na fegurança da mefmá
Todo o precifo difpendio f

Mas foi debalde a refpofta

Sufpirada tanto tempo

,

Que o folicito Vieira

Fez novo requerimento.

Alcançou pois novamente
Outro Breve naô diverfo

,

Mas íxmilhante áquelloutro

,

Que vinha a fer quaíi o mefmo,
Naó quiz Vieira enviallo

Ao Patriarca direito

Como o outro : quiz que foíTe

Parar n'outras mãos primeiro

;

As quaes foraõ as daquelle

Conde heróe , de que já temos

Tratado
, que do Vieira

Foi fempre honrador accerrimo.
Ah
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A's mãos pois defte fublime

Magnânimo Cavalheiro

Ditofanaente fem falta

Chegou o Breve direito.

Chegou n'huma Carta inclufo,

Na qual com maviofos termos
Lhe fupplicava o Vieira

Se movefíe a protegello

;

E lhe relevafíe a falta

De haver partido em fegredo
j

Pois obrigado a callar-fe

Fora de hum grave preceito.

Alegrou-fe o feu iníigne

Mecenas
7

e medianeiro

Lhe foi
,
prefentando o Breve

Peflbalmente , aíEm dizendo :

Que hum Afilhado
,
que em Roma

Tinha muito de feu feio

Lhe recommendava aquelle

Seu jufto Requerimento.

Affi^
j
que Sàa Eminência

FoíTe fervido Nattendello

,

Pois nao era coufa injulia

O que vinha pertendendo.
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O Cardeal a propofta

Ouvioj porém mui fevero

DilTe
^
que áquellas inítancias

Repugnava o dar aíTenfo :

E que da Carta primeira
,

Que defde Roma lhe veio
i

Quanto delia refultara

Tudo ficava fufpenfo.

Nem acceitar quiz aquelle

Digno papel ; e com pejo

O interceíTor magoado
Foi do defeontentamento.

Logo depois efte foube
i

Que as perguntas fe fizeraó

Conforme as ordens daquelk

Já dito Breve primeiro
;

E que o fagrado Prelado

Seu Vigário fora fíiefmo

Inquirir aõ locutório

Da Donzella os penfameíitos •-

E lhe conftou
,
que daquella

Outras razoes naõ colherão

Mais do que as que declarava^

Querer fahir do Convento

,

Par*
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Para fazer fanta vida

Com feu Efpofo dile&o
,

Com quem recebida eftava

Já quando alli a riíetíeraõ :

Que a ProfiíTaõ foi violenta

A que fe fujeitou por medo
Do perigo da própria vida.

Que ameaçava ao Efpofo mefmdé
Ê o Notário

,
que prefente

Se achava , fizera aíTento

Da declarada vontade

Com feus jurídicos termos*

De tudo iíto huma Carta

Narrante
,
por menfageiro

Particular , a Francifco

Chegou em mui breve tempo*

Ao primorofo cuidado

Daquelle fublime génio

Do feu inclytn Mecenas
Francifco a ficou devendo.

E o mefmo Breve Romano
Também juntamente veio,

Tal como foi ílgillado

Debaixo do facro Sello.
Re*
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Recebeo tudo Francifco

;

Porém ficou recebendo

Tanto pezar , e defgofto
,

Que teve deíafocego.

Mas como fortalecido

Era de animofo alento,

Naó defmaiou ; mas briofo

Armou de conftancia o peito,

Aflim promptamente logo

Ao recliííimo Governo
Deu conta de como ao Breve

De nenhum modo attenderaõ-

Entaõ lhe foi ordenado

,

Que a Carta do Cavalheiro

Reconhecer a fizelfe

Para a trazer alli mefmo

:

E que no cafo
,
que em Roma

Naõ achaíTe efte remédio
,

Que a Lisboa remettída

FoíTe para vir em termos.

Entrou pois na diligencia

Promptamente , e com defvelo
;

Mas por mais que fez, naõ pôde

Concluir os feus defejos.
Tê-
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Teve porém o penofo

Noticia nefte comenos

,

Que hum Portúguez Jeíuitâ

Tinha chegado de frefco.

Álegrou-fe o anciofo

Vieira
,
quaíí por certo

Tendo
,
que ilellé acharia

O que andava pertendendo;

Foi promptamente bufcallo

,

Pois que do mefmo lhe deraô

Certeza de que aíliftiá

Nó feu principal Collegio.

Alli o achoií
j
que oceupado

Entaô eftava fazendo

Hum novo mappa das graves?

Conqiíiftas do noflb Reino.

Âo fabio Padre deu conta

O Lufitano Mancebo
Do feu negocio , e dos paíTos

Que nelle andava movendo.

Depois que ouvio finalmente

Todos aquelles fucceíTos

O douto Varão, lhe difle

Affim défte modo mefmo:
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Que reconhecer podia
Muito bem qualquer letreiro

Da maõ daquelle Fidalgo
y

Se fofle útil o fazeílo

;

Mas que naquelle tal cafo

Se confeguifle o intento

,

Lhe refultariao delle

Graves damnos fem remédio

;

E que fora venturofo

Em naõ achar já primeiro

Quem lhe podeíTe daquella
Carta fazer juramento :

Que mais naõ déíTe hum fó paflb

Por nenhum modo , a refpeito

Da pertençaõ em que andava
Por caminho tanto aveífo

;

Pois huma Lei fe obfervava
Em Portugal com aperto
Contra os que alli procedeflen
Fora de ordinários meios:

Pela qual todos aquelles

Rigorofamente eraõ

Sentenciados a terem
Confifcaçóes > e degredos:

Gg Que
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Que o feu parecer feria

De eftar por então quieto
y

Callado como efcondido

No rebuço do íllencio

;

Pois em mais árduas emprezas

Se alcançarão vencimentos

Com paciência , deixando

PalTar os velozes tempos

:

Que nas mãos de Deos a caufa

PozeíTe
,
que jufta fendo

,

Elle abriria o caminho,
E nifto eftiveíTe certo.

Àcceitou Vieira os juftos

Salutiferos confelhos

;

Que Providencia Divina

Foi achallos tanto a tempo :

Que affim fe livrou daquelle

Precipitofo defpenho

,

Do qual certamente eftava

Para cahir já propenfo.

ObrigadiíEmo em tanto

Com expreffivos affe£fo>s

Licenciou-fe o Vieira

Do íabio feu Confelheiro.
O
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O qual para que naõ fique

Occulto no efquecimento
y

Direi fó delle o que balia-

Para fazer conhecello.

Baftará que delle eu diga
y

Que do idioma Grego
Traduzio na lingua noíTa

De Euclides os Elementos.

Pois naõ conftando
,
que entralTe

Algum outro em tal empenho,
Saber-fe pode quem fofle

y

Bem que o nome naõ lhe exprefíb,

Em fim depois que illuftrado

Vieira foi defte egrégio

Dire&or , ceifou daquelle

Perigoíiílimo intento.

A promptidaõ retirou-fe

Delle aqui ; mas fobreveio

Em vez delia a diligencia
,

O lugar daquella enchendo.
Com efta , e mais com aquelles

Dois feus fieis Companheiros
De cultivar a fua vinha

Pi&orica fez empenho*
Gg ii Sim,
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Sim , de exercer na Pintura

Com anciã o feu bom talento y

Fugindo fempre de inúteis

,

Nocivos divertimentos.

Mandar quiz logo á Dilefta

Huma relação dos termos
,

Em que a pertençaõ fe achava,

Como mandou com effeito:

Porém naõ quiz , receofo
,

Ufar do commum Correio

,

Mas fim bufcar outras vias

Difpoftas mais a feu geito:

De modo que naõ podeíTem

Os vigilantes adverfos

Colher noticias algumas

Sobre os feus graves intentos.

Finalmente aííim difpondo
,

Foi ao Vaticano Templo
Em bufya dos Difpenfantes

,

Que alli penitentes entraó.

Achou por forte dois deites

,

Naõ longe de eftar em termos

De partir
,
que as penitencias

Tinhaõ quaíi fatisfeito.
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E também eraõ por forte

De Lisboa , e companheiros

Tinhaõ lido na viagem

,

Como nos requerimentos.

Fallou com elles Francifco
,

Que entaõ andarão varrendo

Por penitencia a notável

Capella do Sacramento.

E perguntando-lhe quando
Tinhaó vindo , e de donde eraõ

,

A tudo foraõ com gratas

Refpoftas fatisfazendo.

Era dos dois o mais moço
Sobrinho de hum Cerieiro

,

Que tinha logea defronte

Da Igreja do Loreto

;

Cujo com ar carinhofo

Lhe fez oíferecimento

De o fervir no que ordenaíTe
y

Achando nelle algum preftimo.

Agradecido expreífou-lhe

Vieira o prazer immenfo
,

Mil parabéns á fortuna

Própria dando pelo acerto. 5

Com-
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Communicou-lhe contente

O particular empenho
De enviar para Lisboa

Huma Carta com appenfo
y

Para hum feu honrado amigo
Lá de Saó Roque perto

,

André Gonfalves chamado
y

Pintor de baftante credito.

Refpondeo-lhe o Difpenfante

Ledamente aííim dizendo

:

Sei muito bem onde mora

,

Também de vifta o conheço.

Em fim logo que efte affavel

Opportuno menfageiro

Para partir fe achou prompto
,

Avifou Francifco a tempo.

Elle porem prevenido

As Cartas já tinha em termos ,

A da dilefta Conforte

Na do honrado Pintor dentro

;

E juntamente com ellas

Hum eftimavel defenho

Enrolado , e n'um canudo

De lata incluido dentro;
No
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No qual eftava expreffado

Vi&oriofo Perfeo

,

Triunfador já feguro

De feus terriveis adverfos.

Nelle allegoricamente

Já com pi&orico engenho

A defejada vi&oria

Vaticinando a li mefmo.
Mas como lá no principio

Eu defte aflumpto já tenho

DiíFufamente tratado
7

De o repetir aqui deixo.

Direi fó que aquella jóia

Foi ao Pintor como premio,

Para obrigallo a que foíTe

Diligente medianeiro.

Chegou finalmente a mefma
Pelo Difpenfante attento

A's mãos do Pintor honrado

,

Que a recebeo com feftejo.

Leu elle primeiro a Carta;

Logo depois defcuberto

O rolo , ficou faltando

Louco de contentamento.
£
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E tanto affim, que goíbfo

Seguio no licito emprego

,

Pois fem debuxos naó hiaò
Cartas , eraó como feudos.

Delia forte accumulando
Quaíi debuxos immenfos

,

Originaes do Vieira,
Formou dois tomos diverfos.

Em hum difpondo os maiores,
E no outro os mais pequenos
Fez hum duplicado archivo
De elíimaçaó, e de apreço.

Naó demorou eile a outra
Carta

, que na fua dentro
Vinha incluída ; mas logo
Com ella foi ao Convento.

Deu á Rodeira o recado
,

Que a conhecia do tempo,
Em que tile varias Pinturas

Pintando andara lá dentro.
A Dona Ignez promptamente

Avifou ella dizendo
Quem era o que a procurava

,

A qual fem demora veio.
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E como também daquelle

Já tinha conhecimento

Conforme o teve a Rodeira
y

Fallou-lhe livre de pejo.

Elle depois dos ufados

Recíprocos cumprimentos
Declarou que lhe trazia

Novas do feu doce Emprego.
E logo pondo-lhe a Carta

Na roda , lhe diíTe o mefmo

,

Que o fobrefcrito de fora

Elle o tinha pofto , e feito.

Mas que naquelle acharia

Em feus rufticos letreiros

Tudo o que alli lhe naõ era

Poííivel eftar dizendo.

Recebeo-a Ella ; e dando
Dignos agradecimentos

,

Partio entre gofto , e fufto

Sem faber por que , tremendo.

Chegou á Cela, e anciofa

Fechando a porta por dentro

,

Abrio a primeira Carta

,

Mas naõ a quiz ler primeiro.
Leu
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Leu fim primeiro a fegunda

,

Na qual feus olhos tiveraó

Logo no bom fobrefcrito

Confolaçao , e recreio.

Kelle j conforme o coftume

Da civildade modefto
,

Por efte cândido modo
Àííim fe via dizendo

:

A' Senhora Dona Ignez

Helena de Lima e Mello y

Minha dile&a Conforte
,

Guarde Deos como defejo.

Ella finalmente abrindo

A mefma Carta , entrou lenda

Logo mil doces agrados
y

Mil carinhofos afFe&os

;

Os quaes com tanta ternura

,

Taõ melifluamente expreflbs

Eftevaõ, que a nobre Amante

Derreter fentia o peito.

Mas que logo depois
,
quando

Leu dos infelizes termos y

Em que eftava a dependência,

Sentio penofos eíFeitos.
De
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De tudo o que tinha obrado

O feu Conforte a refpeito

Da mefma Caufa , huma exacta

Conta de tudo foi lendo

:

De como arrifcados ambos
Miferamente eftiveraõ

De perder as efperanças

Sobre os feus juftos intentos;

Por força daquelle occulto

,

Perigoíiflímo enredo

,

De que os livrara o piedofo.

Venerável Confelheiro.

Lagrimas mil congeladas

Seus bellos olhos verterão r

Seu coração mais affli&o

Cercado foi de regelo.

Continuando aííim trifte

A ler, chegou onde o pezo
Da dor lhe foi alliviado

Com eftes feguintes verbos.

Mas nem por ifto defmaies,

Meu doce Amor
,
pois eípero

?

Que o Ceo nos fera propicio
,

De forte que venceremos.
Pó-



4^S O insigne Pintor
Podes na minha firmeza

Certa eftar, que eu também certo

Vivo na tua conftancia

:

Vamos pois aílim vivendo.

Ultimamente dizia

Também
,
que por longo tempo

Era forçofb penarem
,

Precifo ter foffrimento
;

Pois que tornar para a Pátria

Naõ lhe convinha taõ cedo
,

Achando-fe em tal eftado

,

Trifte , de vergonha cheio.

Entenderei que as Eftrellas,

Dizia Elle , me deraó

Efte acerbiílimo prazo

Para ter merecimento.

Em tanto a correfpondencia y

Das faudades, no tormento

Será reciprocamente

Noflb commum refrigério.

Nifto a Criada
,
que eftava

Fora , chegando , e batendo

Com hum final conhecido

,

Teve logo franco ingreíTo.
AíTim
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Aílím que entrou , fez reparo

Naquelle femblante bello
y

Que de exceííiva trifteza

Dava fmaes manifeftos.

Que he ifto , Senhora , diíTe
,

Que vos eftá fuccedendo ?

Dizei j fe he coufa em que eu poíla

Servir-vos de algum remédio ?

Communicou-lhe Ella tudo

;

Porque fabia de certo
,

Que era dotada da prenda
Do eftimavel fegredo.

Commiíerou-fe a piedofa,

E leal Serva , fazendo

Por confolar a fua flebil

Ama todos os exceíTos.

No outro papel em tanto

A firme Amante foi vendo
Aquelle modo ideado

Para o feu grave remédio.

Sim , no papel , em que o fabio

Pintor Gonfalves difcreto

Expunha o modo poílível

Da correfpondencia
y
e certo.

$**
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Sabiamente em fim difpoftas

As coufas para o governo
Da mefma correipondencia

,

Occaíioes naõ fe perderão.

Por efte modo féis annos

Confiantemente foíFrendo

Foraõ os dois mais que firmes

,

Das faudades o tormento.

Em todos elles Francifco

Aproveitar foube o tempo

,

De forte que na Pintura

Fez admiráveis progreífos
c

À nobre penna do lápis

,

E os nobres pincéis lhe deraó

Para poder com decoro

Honrofamente ir vivendo.

E aquelles Génios
,
que o tinhao

Levado a Roma , eífes meimos
Continuamente lhe eftavaõ

Servindo de fundamento.

Em fumma
?
fez taó notáveis

^

Maravilhofos eíFeitos
y

Que mereceo dignamente

Acclamações dos difcretos.
Aflirn
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Aífim as mefmas briofás

Emulações lhe cederão

As laureas , e os palmitos

Com admirável focego.

E os invejofos á vifta

Das obras, que apparecendo

Foraõ delle
7
confundidos

^

Pafmados emmudeccraó.

Finalmente dentro em Roma
Seu nome já naó cabendo,

Se efpalhou por toda Itália
^

Em toda foi bem acceito.

Também aílim n'outras Cortes

Das mais polidas , fouberaó

Tanto applaudir obras fuás
?

Que foraó dadas ao prelo.

Mas para que me dilato
,

Se a moftrar o que pertendo

Bafta dizer
,
que em Saõ Lucas

Académico foi feito.

Académico daquelles
,

Que Académicos de Mérito
Se acclamao

, que he na Pintura

O mais honoroíb premio
j

Cu-
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Cuja função celebrada

Foi nobremente no Templo
Do fagrado Evangelifta

,

Que Pintor chamar podemos.
Aonde afliítiraõ todos

Ao Vieira entaõ eleito

Os feus amantes Collegas

,

Mais o Principe dos mefmos

:

E além diíto hum numerofo

Concurfo dos bem affe£los,

E geniaes da Pintura

,

Que foi hum numero immenfo.

Depois ás leis da fua nobre

Academia obedecendo
?

Para o piílorico Erário

Delia fez hum monumento

;

O qual na mais nobre fala

Daquella foi logo appenfo ,

Aonde em funções íòlemnes

Tudo fazem manifefto.

Reprefentou nelle quando

A Moyfés o Padre Eterno

Ordenou, que ao Rei do Egypto

LeyaíTe hum feu mandamento.
E
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E que Moyfés nefte cafo

,

Sim Senhor, diíTe ; mas temo ^

Que elle naò creia
,
que he.volTo

Tal recado , fe eu lho levo.

E Deos entaõ advertio-lhe

,

Se o Rei lhe naõ déíTe creditp,

Que arremeçafle a fua Vara
Perante elle ao pavimento

j

A qual fe converteria

Em ferpente ii'um momento
y

E tornaria a fer Vara

Logo em Moyfés a querendo.

ExpreíTou Elle de modo
Eíte aíTumpto , e taò completo

,

Que gozou ter mil applaufos
?

E louvores verdadeiros.

Depois de tudo hum Diploma
Mui honorifico

y
egrégio y

Lhe foi juftamente dado
Para feu brazão perpetuo

;

O qual he para que confie

Com certeza em todo o tempo
y

Que áquelle gráo dignamente

Chegou por merecimentos.
Hh Com
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Com efta hônrofa grinalda

y

Côm éfte infigne troféo
,

Determinou finalmente

De reftituir~fe ao Tejo

,

A ver fe alcançar podeíle

Já depois de tanto tempo
A fúa encantada Jóia ,

Ou Thefouro prizioneiro.

CANTO XIII.

A Síim refolve , e fe aufenta

NaÕ fem algum fentimento

Daquelle famofo Tibre

,

AíTás favor lhe devendo.

Naó parte
5
naõ como ingrato

,

Vai fim pelo nobre empenho,
Que tem de ir a todo rifeo

Livrar o feu Amor prezo

;

Com tenção , de que
y
fe a forte

Lhe for propicia , vencendo
,

Trazer para o mefmo Tibre

O feu carilfimo Obje&o.
Em
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Em fim já Elle fe avia

,

Sem ufar mais cumprimentos

Do que os precifos
,
guiado

Dos feus nobres Companheiros.

Digo a Promptidaõ, e aquelles

Dois mais que em Roma o pozeraó,

Que do mefmo modo agora

Lhe afliftem para o regrefíb.

E como então favorável

Se lhe offerecia o tempo
Da Primavera , tratarão

De aproveitar-fe do mefmo.

Já de hum marítimo carro

Se provêm, já nelle dentro

Todos juntos fe accommodaõ,
E todo o precifo levaõ.

Por entre as margens amenas
Do doce Tibre correndo

Vaõ francamente , e fahindo

Da fua foz, já no mar entraó.

De Neptuno, e de Anfitrite

O liquido pavimento

Sulcando vaõ , e Favonio
Attende a favorecellos.

Hh ii De
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De dia lhe aílíftc Apollo

,

De noite a Irma do mefmo

;

Aífím felizmente aquellas

Já viftas couías vaõ vendo.

Dezafeis vezes no Occafo

Os refplandores de Delio

Se lhe occultaraô, e as luzes

De Delia mingoas tiveraó.

E oftentando os feus brilhantes

Puramente o Hemisfério

Limpo de denfos vapores
y

Triftes as noites naõ eraó.

Em huma delias em tanto

Vieira vindo bem perto

Já do facro Promontório

,

Vio elle em fonhos Protheo,

Vio que fem fer conftrangido

Por braço algum violento

Lhe vinha fallar, cantando

Em vaticinantes verfos

;

Nos quaes a entender lhe dava,

Que no gravifíimo empenho
,

Bem que com grandes trabalhos,

Teria feliz fucceííb:
Affira
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Aííim que fe confolaífe
;

Pois o Fado promettendo

Seguramente lhe eftava

Decorofo vencimento;

Mas que tivefle cuidado

Depois de vencer
y
que hum fero

Caio fe lhe ameaçava ,

E que. fe guardaífe attento.

Logo as Nereitlas
,
que vinhaò

Nadando feguindo o mefmo,
Repetindo nelle as vozes

y

Multiplicavaõ-lhe os eccos.

Nifto huns velozes Golfinhos

Paífando , rumor fízeraõ

Na fuperficie das ondas
Tal

T que efpantaraó Morfeo.
Abrio Francifco feus olhos

,

E foi to dos fomnolentos

Laços , em que então fe achava

,

Ficou calado , e fufpenfo.

E como na retentiva

Lhe ficara aquillo impreíTo
y

Que ouvira cantar, eftava

Lidando entre penfamentos.
Árf



47 8 O insigne Pintor
Até que por fim com anciã

N'um fufpiro prorompendo,
Fez aífuftar os feus Sócios

,

Que entaõ eftavaó defpertos.

Communicou-lhe Elle tudo

Sinceramente a refpeito

Da vifaõ , e dos juizos

Que nella eftava fazendo.

Sobre a matéria hum colloquio

Houve
y
que baftante tempo

Durou , do qual a fubftancia

Occulta ficou nos mefmos.

Mas de Hyperiaõ a Filha

Já folta do amado leito

Vinha trazer os annuncios

Da luz do feu mano Febo.

Às Eftrellas defmaiando

Hiaõ-fe já efcondendo,

Quaíi como envergonhadas,

No feu cerúleo convento.

E finalmente nenhuma
Ficou , defappareceraõ

Todas á vifta de Apollo

Rutilante defcoberto.
Ora
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Ora depois que as diftancias

Daquella Cofta vencendo

Foraõ j de longe aviltarão

Os dois eognitos penedos,

O de Efpichel, e o da Roca

,

Que Cabos ambos fe appallaô,

E faó da famofa Barra

De Lisboa dignos termos.

Na5 muitas horas tardarão

A paíTar por entre os mefmos,
E depois por entre aqijelles

Cachopos
y
que mettem medo.

Que quando as ondas iradas

Em cima delles rebentão,

Efpe&aculo horrorofo

He
,
que o naõ há mais horrendo.

Mas entaõ plácido eftava

De forte o mar em focego
y

Que por entre tudo foraõ

Indo fem algum receia.

Chegando ás Torres , á capa

Demorarem-fe algum tempo
Foi precifo

,
para terem

As permifsões
y
que fe obfemft.

Em
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Em fim correndo já livres

De embaraços , fundo deraõ

Defronte do conhecido

Cáes
,
que da Pedra nomeiaó.

Naõ quiz Vieira de dia

Defembarcar: e confelho

Foi da admirável Prudência
y

Que a propoíito interveio.

Abraçou Elle da mefma
Os óptimos documentos

,

E aífim feus amados Sócios

Conformes os receberão.

Em virtude pois daquelles

,

Profperamente fizeraõ

De noite a fua fahida

Com taciturno focego

;

Que nifto affás coníiftia

Parte do feliz fuccefíb

Da nobre empreza daquelle

Árduo
,
graviffimo empenho.

Aqui depois que deixarão

O Cáes
5
poucos paíTos deraô y

Onde parando Francifco

,

Pararão feus Companheiros
Re-
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Recommcndou-lhe Elle hum cofre

Naõ avultado , mas cheio

De alguns pi&oricos traftes,

E fato feu confueto
;

E lhe ordenou
,
que adiante

Entregar foílem o mefmo
Aonde elles bem fabiaó

,

Ê que guardaífem filencio.

E fó diíTeííem : Quem ifto

Aqui manda já vem perto:

Chegou de Roma ; e partiíTem

Logo fem fe citar detendo.

Depois com modo jucundo
Ordenou-lhe , de que attentos

EfcutaíTem ; e fallou-lhe

Amoroíavnente ferio.

Até aqui de que viílveis

Foííeis muito me conveio,

Mas que inviííveis agora

Torneis a fer vos requeiro.

Aflim Vieira lhe diífe
,

EUes aílim promettendo
No feu legitimo eftado

Inviílvel fe efconderaó.
Defem-
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Defembaraçado em tanto

Sem fombras de impedimento,
A cafa dos Genitores

Seus honrados foi direito.

Nao he diziyei o gofto
,

O jubilo , e o feftejo

,

Que os caros feus confanguineos

Amorofos lhe fizeraõ.

Os mefmos feus Genitores

,

E Germanos com exceíTos

De leticía repetiaõ

Os ofculos , e os amplexos.

Depois , em fim
,
que ceifarão

Os feryorofos afFeftos,

Socegadamente em roda,

Tomou cada qual aífento.

Repartio Elle por todos

Variai Relíquias , e ao peko
Da própria Mãi huma iníigne

Collocou do fanto Lenho.

Entrou depois a dar conta

Daquelles grandes progreíTos
,

Que fez na fua nobre Arte,

Que tanto lhe merecerão.
"

- Po-
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Porém do mais importante

Seu negocio no fílencio

Occultou tudo, fugindo

De dar relação do mefmo,
Finalmente fó dois dias

O firme amante Mancebo
Socegado efteve em cafa

;

Mas naõ já no penfamento.

As duas noites inteiras

PaíTou velando defperto

Sem defcançar , cogitando

Da fua linda Ignez no êxito.

Idéas mil, mil fentidos

,

Por mil modos difcorrendo,

IncelTante fe agitara

,

Mas duvidofo , e perplexo.

A terceira noite, em íumma,
Toda levou efcrevendo

Naquella cifra, em que d'antes

Os dois fe correfponderaõ.

Digo os dois Amantes firmes

,

Que por fimilhante meio
Dos desleaes xecatavaÕ

Seus importantes fegredos.
Ago-



4$4 O iKsiGNE Pintor
Agora pois pela mefma

Cifra
,
pelos modos meímosj

Formou Vieira huma Carta

Para o feu amado Gbje&o

;

Na qual depois de expreíTados

Mil carinhofos affeéios

,

Lhe rogava que fizeíTe

Por huma vagante empenho,
Para poderem , fallando

,

Determinar com acerto

Do tanto feu importante

,

Como difficil intento.

E oxalá , Elle dizia
,

Nos últimos feus letreiros
y

Que podeíTemos tal forte

Gozar nefte dia mefmo.

Apenas do Horizonte

Os raios do Sol fe erguerão

,

De Santa Anna á portaria

Foi o Vieira direito.

Na roda entregou a Carta
y

E com encarecimento

Recommendou
,
que a refpofta

Naõ tardaíTe muito tempo.
No
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No fob referi to naõ hiaô

Seus títulos verdadeiros
y

Senão o feu puro nome
,

E de Madre o tratameuto.

Com pontualidade entregue

Foi ao feu conftante Obje&o
Das myfteriofas cifras

O amorofo compendio.

Sobrefaltou-fe de gofto

Seu coração mais que tenro
y

Quanto que vio fer a letra

Da maõ do feu doce Emprego»
Abrio a Conftante aquelle

Bem recatado fegredo

,

E logo foi defeifrando

Tudo o que lhe hia dizendo*

Seu coração de alvoroço

Nao lhe cabia no peito;

Porém disfarçou de forte ,

Que foube cauta efcoiidello.

No mefmo inítante da Cela

Sahio quafi que correndo,

Para pedir á Prelada

De huma vagante os momentos.
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Confeguio Ella o defpacho

Daquclle requerimento

,

Que por forte vago eftava

O locutório do meio.

E de manhã concedido

Lhe foi por ditofo acerto,

E logo a chave da porta

Da grade lhe concederão.

Em fumma, foi para a mefma
Grade o fiel Ménfageiro

Daquella Carta importante

;

E mal entrou
,
poz-lhe o fecho*

Eifque aviftando o feu Norte

,

Que já com os braços abertos

Ànciofa o efperava

,

Ambos em ays proromperaõ.

Àys $e alegria , e de tanto

Gofto, e prazer, que em meus verfos

Naõ acho alguns , com que poífa

Dignamente defcrevellos.

Naõ fei , naõ , com quaes palavras

Deva expreflar os aífeílos

Deites da maior conftancia

Dois Angulares exemplos.
Mas
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Mas concluídos aquelles

Doces colloquios primeiros
y

O conftantiflimo Amante
Defte modo entrou dizendo

:

Meu querido Amor, meu rico

Theíburo
,
que no meu peito

Perpetuamente guardado

Confervei fempre , e confervo

:

Bem fabes tu as infindas

Diligencias , com que eu tenho

Lidado na noíTa Caufa

Com trabalho , c com difpendios.

E como a pezar de tudo

Todos os portos nos fechaó

,

He precifo ufar de aftucias

Capazes para vencermos.

A 5
cufta do próprio fangue

Reíòlutamente venho
A te foltar defte injuíto.

Intolerável enredo.

Defta violenta claufura
y

Defte infofFrivel tormento
,

Qye tanto tens padecido

:

Sim, meu Bem, livrar-te quero.
Que-
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Quero fazer diligencia

De confeguir-te o regreííb

Delta prizaó
,
que já baila

?

Já de fahir delia he tempo.

Saberás pois
,
que eu agora

Vim
,
para que confultemos

Na forma com que políamos

Alcançar o vencimento.

Varias idéas , e yarios

Modos cogitado tenho , .

Gomo ouvirás , e de todos

O melhor elegeremos.

Hum que mais bem me parece
,

Vem a fer, cortando cercios

Com agua forte , e com limas

Da tua janella os ferros

;

Que para ifto da dita

Agua trouxe provimento

Defde Roma , e . lingulares

Limas também para o mefmo.

Além deite , o outro modo
Relatar Elle querendo r
A bella Ignez naó. deixou-lhe

Niíto dizer mais hum verbo*
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Naõ cuides, naõ , meu amado

Francifco , nefles inventos

,

Lhe difle
;
pois precipícios

Nos podem caufar horrendos.

Naõ , naõ te cances com effes

Taõ perigofos proje&òs

;

Pois fó pela Portaria
y

. Por onde entrei , fahir quero
y

Para que confte no mundo
,

Que a mefma porta
,
que o medo

Me fechou , agora ma abre

A liberdade , e o confelho.

PoíTo fahir disfarçada

Em trajes de algum obreiro <>

Que na occaíiaõ prefente

Baftantes andaó cá dentro.

Ifto que aqui de repente

A' fantaíia me veio

,

Supponho fer por Divina

Infpiraçaõ ; fim por certo.

Manda-me tu os precifos

Preparos para efte effeito

,

Veftia , calções , c capote
y

E fapatos , e fombreiro :

li Meias
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Meias também , e camifa

Huma das tuas
,
que creio

,

Segundo a noffa eftatura
,

Que me virá bem a geito.

Entaõ ás horas
,
que aquelles

Meftres o trabalho deixaõ
,

Que he fempre ás Ave Marias,

Tratarei de achar-me em termos.

E incluida que eu me veja

Na turba daquelles mcfmos,
Francamente irei paflando,

E fahirei , como efpero.

Pafmado eftava o Conforte

De ouvir o prompto proemio

Daquella ideada obra

Em taõ limitado tempo.

Tudo eftá bem , Elle diíTe

,

Meu doce Amor; parem temo,

Que no melhor defta empreza

Alguns olhos te conheçaó;

Ou que certamente o cafo

, De grão ralor dependendo

,

Naó fueceda que te aílalte

Algum efmorecimento.
Pois
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Pois meu Francifco v naõ tenhas

Cuidado
7
naõ tenhas medo

;

Porque baítante animofa

Sei que íbu , bem me conheço*

Mas huma coufa que agora

Me chegou ao penfamento,

Has de fazer-ma , fem falta

,

Para me ajudar no empenho

:

Que huma máfeara me engenhes ,

Vem a fer; mas naõ de inteiro

Rofto , fenaõ de ametade

,

Tefta
y

c nariz : ifto quero
y

A fiai de que disfarçando

Com ella parte do afpe&o,
Poderei vir mais fegura.

Livre de que me conheçaõ,

E além difto , eftou fiada

Também de que me protejaõ

Os Santos de quem devota

Sou muito , e fempre lhe rezo

;

Porque como Deos naõ quer

Os facrificios violentos
,

Eftar dentro defte Clauítro

Mais que offerta , he facrilegio.

li ii Ago-
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Agora , meu Bem , vai logo
A tratar do que diflemos

;

Pois a vagante eftá finda,

Antes que avifar nos venhaó.
Em fim , logo facilmente

A defpedida fízerao

Sem lagrimas, fem fufpiros,

Que os corações tinhaõ ledos.

Partio Franciíco voando
A procurar os apreítos

,

Ou as alfaias precifas

Para o praticado intento.

E achando logo a feu gofto

Tudo, como appetecendo

Elle ancioío bufcava

,

Promptamente o foi pôr léfto.

Por duas vezes em huma
CondeíTa fez remettellos

;

E afííni ás mãos da fua Diva

Dona Ignez foraõ direitos

;

E juntamente hum efcrito

Em cifra , naõ muito extenfo

,

No qual lhe dava £is feguintes

Noticias, aíEm dizendo:
Que
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Que aquella precifa couía

,

Na qual ambos convieraó,

Já fem demora fe citava

Tratando de pôr em termos
;

E que no dia feguinte

Sem falta , lá pelo meio
Da tarde, citaria prompta,
E a efperafle por certo.

Mandou -lhe Ignez por refpoíla >

Pelo prompto menfageiro

,

Também por cifra eftes puros

Significativos verbos :

Que naquelles dois prefentes

Já tinha contentamento
,

E que anciofa efperando

Ficava pelo terceiro.

À's Olarias mandado

Já tinha Francifco hum Serva
A bufcar barro

,
que foíTe

Capaz para o feu intento.

Com promptidaõ o tal barro,

Qual o queria , lhe veio r

Na qualidade excellente,

Bem amaíTado de frefco.

Da
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Da tal matéria huma cara

Fabricou de rofto inteiro,

Para nella o meio rofto

Formar com melhor acerto.

Formado que teve aquelle

Bem apalpado relevo

,

Hum retalho de cambraia

Cortou para o minifterio
;

O qual foi logo applicando

Sobre a obra com graõ tento

Até ficar bem unido

Na mefma fem defacerto.

Depois derretida cera

Em hum tachinho já tendo

,

Com huma capaz brochinha

Dando lhe foi com efmero

:

E logo que congelada

Efteve j todo o fuperfluo

Lhe foi com huma tifoura

Entaõ recortando cercio.

Àflim a difpoz conforme

O recebido preceito

De naõ ter mais do que a tefta y

E o nariz
y
nem mais , nem menos.

Po-
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Porém no nariz fingido

Lhe armou de arame hum remédio,

Para poder fegurar-fe

Nas ventas do verdadeiro;

À fim de que naò podeíTe

Com o andar ir-fe movendo,
Que então alguém facilmente

Poderia conhecer-lho.

Com tinta de cor de carne

,

Feita com óleo felefto

Seccante , a pintou de modo

,

Que fe enxugou il'um momento.
Em fim , fez-lhe as fobrancelhas

y

Naò pintadas , mas de pello

De alguns pincéis delicados

Com a tifoura desfeitos :

E depois com glutinofa

Gomrna os pegou tanto a geito
y

Que enganariaó os olhos

Mais perfpicazes , e abertos.

Foi efte iníigne recado

A' medida do defejo

Daquella firme animofa

,

Da conftancia magno exemplo.
Foi
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Foi fim com toda a cautela

Em hum cofrelínho dentro,
Seguro com cadeado
Singular em Roma feito

;

Que fem chave fe fechava

,

E fe abria , e h'um letreiro

Gravado em fete rodinhas

De prata eftava o fegredo.

A's dignas mãos finalmente

Chegou do inclyto cbje&o
Do coração de Francilco

,

A bella Ignez dizer quero.

Com alvoroço jucuçdo
Abrindo o

- cofre, de dentro

Tirou a efperada jóia,

Louca :de contentamento

;

E fegurando-a no rofto

* Com laços atraz no cérebro

,

Foi ledamente faltando

Com ella ver-fe ao efpelho.

Vio~fe , e ficou admirada

De aquillo eftar taó perfeito ,

Taó natural
,
que a II mefma

Se eftava desconhecendo.
Naõ
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Naõ occupou EJIa niíto

Nem dois minutos de tempo
y

Logo lançou maõ da penna^
E foi por cifra dizendo :

Que fummamente ficava

Cheia de prazer immenfo
Na poíTe daquella jóia

Formada com tanto acerto.

Aílim que já tudo eftando

Corrente para o intento
y

Faltava fó de difporem

O dia para o eíFeito :

Que EUa daria o avifo

Do quando, e do ponto certo
,

De modo tal ajuítado

,

Que naõ podefle haver erro:

E que com fé confiava

Em Deos , e tinha por certo

Naquella , bem que difficil^

Empreza ter bom fucceflb.

Recebeo Elle o mandado
Da Bella , e foi pelo mefmo
Lator refpofta

y
que á ordem

Ficara prompto attendendo.
Em
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Em tanto a mefma conftante

Dona Ignez com puro affe£lo

A vários Santos , e Santas

Fez muitos promettimentos.

Eftes recurfos aos Santos

Ninguém tenha por alheios

;

Porque o Ceo ampara a caufa
,

Quando a Terra embarga os termos.

Ultimamente na noite

Seguinte daquelle mefmo
Dia , naõ lhe foi poífivel

Gozar defcanço , ou focego
;

Que o jubilante alvoroço

Com o propinquo, e immenfo

Cuidado que tem, lhe agitaõ

As entranhas , c a defpertaõ.

Mas nem por iíTo minguantes

Sente em feu contentamento

;

Pois na vi&oria
,
que efpera

,

Se conforta , e tem recreio.

E como já preparada

Com feus precifos apreftos

Ella fe via
,
quiz logo

Pôr por obra u grande intento.
Final'
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Finalmente reíbluta

,

Difpoz com animo intrépido
7

Que naquelle dia fofle

O feu deftinado êxito.

Àflim difpoz y e entre tanto

Nas Capellas do Convento
Collocou velas accezas

,

Quanto Ella pôde mais cedo,

Recommendando ás Amigas
Suas de orarem a Deos
Para lhe dar boa forte

N'um jufto requerimento.

Também ordenou algumas

Mi fias no fentido mefmo
Por fua conta nos Altares

Alli do contíguo Templo.
Depois huma breve Carta

Fez logo , em que aflím dizendo

Foi j o que tinha difpofto

Da grande empreza a refpeito

:

Meu adorado Francifco

,

Meu dile&iffimo Emprego
,

Saberás que eu certamente

Ir para ti hoje quero.
De
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De tudo eftou aviada

,

Tudo tenho pofto em termos,
Nem falta mais outra coufa

Senaõ o jufto momento.
Sim

7
naõ mais que a opportuna

Hora ; em que o trabalho deixaõ

Os officiaes das obras
,

Em que elles andao cá dentro.

Agora j meu Bem , repara

Naquillo que aqui te ordeno,

E obfervarás o que digo
,

Sem que faças mais , nem menos.

Quanto que forem féis horas

,

Has de me eftar attendendo

Defronte da Portaria

Rebuçado junto ao Beco
;

E logo que tu me vires

Sahir, deixa-te eftar quedo,

Até veres que eu voltado

Tenha o canto do Convento.

Naô para a parte do Campo
,

Sim para o lado direito

,

Que vai ter á Calçadinha

Do Lavra , como fabemos.
Affim
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Aflím lhe difpoz naquella

Dita Carta , a qual no feio

Guardou muito recatada,

Gomo importante fegredo.

Depois hum leve bilhete

Enviou por hum manceba
Ao feu amado Conforte

Com efte avifo affim mefmo

:

Que logo logo vieíTe

Alli fem fe eítar detendo

;

Pois o ficava efperando

Na Roda com graõ defejo.

Foi o bilhete entregado

Com felicidade a tempo
y

Que logo pegou Francifco ,

No capote , e no chapeo.

E tanto prompto ao caminho
Se poz

j que chegou a tempo
Taõ felizmente opportuno

,

Quanto pedia o defejo.

Chegou á fabida Roda
y

,
E apenas nella bateo

,

E fallou, foi conhecido

De IgneZj que fallar-lhe veio.
Alli
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Alli depois dos devidos

Breves colloquios primeiros v
Aquelia Carta importante

Entregou nas mãos do meímo.
Lançou Elle maõ da mefma

,

E promptamente alli lendo,

Refpondeo-lhe em voz mui branda:

Meu Bem
,
percebido tenho.

Naõ he precifo mais nada

Sobre efte ponto dizermos

;

Muito bem tenho entendido,
,

Já fei o que fazer devo.

Aflim com folicitude

,

Sem gaftar alli mais tempo
y

Ambos partirão contentes

,

O de fora , ea de dentro.

Agora pois novamente
,

Oh do inexhaufto Permeflb
y

Diva jóia , dá-me luzes

Para íahir defte aperto !

E a promefla da grinalda
7

Que eu já te fiz há mais tempo ^

Se hoje me fores propicia
y

Verás como te agradeço.
Mas
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Mas defmaiar já fe viaô

Os puros raios de Febo,

Já do Horizonte eitavaõ

Naõ longe de ir-fe efcondendo.

Sahio de cafa Francifco

Acompanhado de hum Génio
Animofo

,
que o levava

Junto ao feu lado direito.

Subindo pelo empinado
Caminho , ao qual nomeaó
A Calçadinha dos Lavras

y

Porque aquelles a fizeraò.

E finalmente chegando
Ao tal fitio

j
que fronteiro

Da Portaria ficava,

Alli parando , fez termo.

E rebuçado , encoftou fe

N'um canto daquelle mefmo
Beco j aflím como já tinhaô

O feguro ajuftc feito.

No relógio da Bempofta

Então as fete horas dera5

;

Mas como no mez de Agofto

Se eítava , inda era cedo.
Na
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Na Portaria entre tanto

A cada paíTo fazendo

Eftavaõ motins de forte
5

Que a Francifco davaõ medo

:

E huma yez tal gritaria

Naqueile lugar fizeraô
,

Que lhe caufou fobrefalto y

E quaíí efmorecimento.

Porém o feu animofo

Dito fiel companheiro

Fez, que naõ chegaífe o fufto

A fer perigo fo exceíTo.

Mas Dona Ignez já fe achava

Difpoíta para o tremendo

Lance da fuga , veftida

Em figura de hum mancebo >

Exercitando as mimo/as

Plantas com breves paíTeios

Na própria Cela , formados

Com mais folto movimento.

Já de largarem a lida

As horas chegadas eraõ

,

E dos andaimes já vinhaò

Os oíHciaes defcendo.
, ;

Cor-
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Correo EUa a pôr no roífco

Aquelle feu derradeiro

Requiíito í a preciofâ

Mafcarinha dizer quero*

Valeo-fe então de huma Serva

Capaz muito de feu peito
^

Por ler dotada de grande

Fidelidade , e íegredo

;

Na qual conííftio graõ parte

Do venturofo fucceíTo

Da difficultofa emprezã

Da fahida do Mofteiro*

E porque aquella naó fique

Nas fombras do efquecimento
$

Baftará que a manifefte

Nos feguintes quatro veríbs*

Catharina Margarida
. Era o feu nome completo

,>

Nativa daquelle rico

Valle de Chellas ameno*
Ditofamente da Cela

Em opportuno momento
Sahio Dona Ignez

,
que eítava

No Dormitório do meio

,

Kk Qye
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Que facilmente pafiava

Para hum- pateo defcuberfo
,

Onde em huma pia vinhaõ

Lavar as mãos os obreiros.

O valor y
e a confiança

Naò confentiraõ
,
que o medo

EntraíTe alli , nem por fombras ,

A dar4he algum detrimento.

Em tanto as Ave Marias

Na mefma Claufura deraõ
,

E lhe foi entaõ precifo

Parar , e eftar de joelhos
;

E algumas Religiofas
,

.Que alli cumprirão o mefmo.
Todas reciprocamente

As boas noites lhe derao.

Naõ fe incluío como havia

Penfado entre os mais obreiros y
-

Porque fe achou aviada

Já hum pouco antes de tempo

;

E como alli naõ convinha ,

Que fe eítivefie «detendo
y

A5 Portaria direita

Foi fó fem mais companheiros:
íylas
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Mas Providencia Divina.

Foi ifto aífim; pois he certo,

Que na turba poderiaò
Reparar nelia , e dizello.

Acafo eítava naquella

OccaíiaÕ tudo cheio

De humas Fidalgas de fora

Com as Preladas de dentro :

Que eíravaõ de humas Meninas
Para a entrada fazendo
Difpofições, praticando

AíTentadas com focego.

Chegando alli foi precifo,,

Que Ella fallafle , dizendo
Lhe concedeíTem licença
Para panar, com refpeito.

Notável cafo foi efte !

Que entaÓ lhe diffe affim mefmo
A mefma AbbadeíTa : PaíTe :

E lhe fez caminho aberto.
Mas no panar, com a prefla

,

Lhe roçou n'um cotovelo
,E por iíto ouvio dizer-lhc: j

.
Ai ! naõ enxerga groíTeiro ?

Kk ii Sahio
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Sahio finalmente á rua,

Onde o feu conftante Obje&o
Anciofamente efperando

Tinha eftado, entre receios.

O Prazer , e a Alegria,

O Gofto , e Contentamento
Eftavaô fora efperando

Para fazer-lhe feftejos.

Mas ledamente a Prudência

Pondo o feu indice dedo
Da maò direita na boca,

Recommendou-lhe filencio.

Aílím. partirão contentes

Com o precifo focego

Até chegarem lá onde

Regozijar-fe poderão.

Deu ifto hum brado taõ grande,

Que delle os fonoros eccos

Só poderia exprefTallos

O áureo clarim de Homero.

Mas bailará para honra

De hiftoria tal, que cantemos

O íingular elogio ,

Que aos dois Amantes foi feito,
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Sim

y
o que o Magno Monarca

Diffe quando lha expozeraõ

:

Ninguém nunca afez mais limpa

,

Merecem louvor por certo.

Mas pouco valera a induftria

De disfarce taõ difereto

,

Com que a bella Ignez triunfou

Defte injufto cativeiro

,

Quando a juftiça da Caufa
Naõ foíTe o Arbitro recto

,

Que defmentiíTe a Violência

,

Confirmando o Sacramento.

Era legitima Efpofa

Ignez de Francifco, e he certo

Que fó fe quebra efte laço

Por vontade , e naõ por medo.
Defampara Ignez o Clauftro

,

Quando a favorece o tempo

,

Entaõ annullando os votos
y

Verifica os feus proteítos.

Ultimamente , ó fublime

Mufa do Coro noveno,
Pelos teus altos favores

Infindas graças te rendo

;

E
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E em lugaivda promettida

Grinalda
,
que em fim te devo

y

Te dedicarei hum grave

Pi&orico monumento r

Que em teu louvor ideado

Eftá já pofto em bons termos

,

E naò duvido que goze

Aqueíle applaufo que efpero«

* -

APPEN*
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EM QUE SE RELATA O GRANDE
attentadocoitimetudo contra a vida

DO LUSITANO VIEIRA.

C A NT O I.

I. Usa gentil, tu que as aras

Do nobre amor adereças

,

E que teus dignos applaufos

Em feus louvores empregas

,

Dá-me vigor
r
dá-me alento

Para cantar com decência

De dois corações feridos

DeíTe. mefmo amor que oitentas

;

E naõ já de outros
,
que emprego

FolTem de fórdidas frechas
y

Que a teu virginal decoro

Sei qual refpeito fe deva
5

Que
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Que com teu ple&ro fublime,

Pela mais prompta vareda

,

Me encaminhes , te íupplico
,

Nefta diiHcil empreza.

De me exaltar naô pertendo

Nas fublimes Bibliothecas

,

Gozem de Clio as fonoras

Tubas eíTas preeminências.

Baíla-me que as Paftorinhas

Apafcentando as ovelhas

Alguns de meus verfos cantem

Lá nos valles entre as ferras

;

Que das agulhas , e fuzos

Nas tediofas tarefas

,

Efte Romance as divirta

Em vez de outras cantilenas.

Será meu fecundo prelo
,

Quando affim me favoreças

,

A fucceíliva memoria
Das jucundas Camponezas.

De mim terás huma nobre

Grinalda de contrafeita

Murta
5
porém de efmeraldas

Orientaes, e fele&as.
Ga.
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Galantemente florida

Com pérolas verdadeiras

Fingindo as flores fechadas r
Com filagrana as abertas;

Que á tua virtude a quero

Dedicar
,
para perpetua

Memoria de que fui grato

,

Por fer huma idónea prenda.

Mas já da tua doce Lyra
Sinto o fom que me fomenta

^

Que a voz me defembaraça

,

Que todo o peito me incendia.

Cantando pois hoje quero

Relatar a hiftoria certa

Da refplandecente iníigne

Leal amante parelha

,

Da fempre firme , e confiante

Gentil Dona lgnez Helena
5

E do digniílímo Efpofo

Seu Luíltano Vieira

:

De feus amores , da fua

Perfeverança indefeíTa
,

Em que moftraraõ conformes

De hum fino amor a nobreza.
E
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E Vós, Senhor, em que tanto

Reluz a innata clemência,

Permitti hoje os líncéros

Voos de huma humilde penna

;

De quem debaixo da vofla

Tutelar protecção Regia
Cantar deites dois Amantes
Vofíbs vaííallos defeja

;

Para que em feus aggreííbres

Qualquer orgulhofa idéa

,

Do graõ patrocínio a vifta

Se aniquile, e desfaleça.

Se naó he bem que no Lethes

A memoria fe fubmerja

De taó notáveis Confortes

,

De os lembrar dai-me licença

,

Que naó fera mal fe a Fama
DiíTer, que amantes houvera

Como nunca era voífo tempo

Dignos de memoria eterna.

Cantarei delles na pura

Fé da benigna indulgência,

E dos ditofos aufpicios

Também na efperança certa
Po-
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Porém ao mais laftimoíb

Duro caio a preferencia

Darei , cedendo aos impulfos

Graves de huma íiebil veia.

Nem meu comçaô magoado
Juftamente pela mefma
Cauía f>por outro caminho

Menos trifte entrar çie deixa.

Naõ me confente, que agora

Defde, as origens defcreva

Tanto amor: lá para quando

Minguar a magoa o referva.

Retire-fe de. meus eccos

A feveridade auftéra
,

E nao me efcute o foturno

Rigor r tape-fe as orelhas;

Que quem flebilmente canta

Nas laftimofas cadencias
,

Quer mavioíos ouvintes
,

Requer quem fe compadeça.

OuçaÕ-me , em fim-, começando

Da barbaridade fera
y

Que executou contra os mefmos

A torpe arrogância nefcia."
De-
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Depois de immenfos trabalhos ,

E intoleráveis aufencias
,

Lograrão ver-fe na poffe

Das fufpiradas prefenças.

Em fanta paz dignamente
Gozavaõ tálamo , e meza
Naquelle ameno

y
aprazível

Sitio das Hortas da Cera,
Que foi o feliz primeiro

Porto
y
em que os acolhera

O puro Hymenêo , cantando

Mil nupciaes doces letras.

Já desfrutavaõ contentes

Huma bonança ferena,

Deliciofa por premio

Das padecidas tormentas.

Mas efte tranquillo eftado

Naõ lograrão mais que apenas y

Quanto de Ceres madura

Vai até Flora completa
;

Que logo a cruel tyranna

,

Pernicioílffima inveja

Lhe maquinou defventuras,

Ordio-lhe deferaças feras.&
* Olhou
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Olhou de revés , e vendo

Taò ditofas complacências

,

Tremeo de raiva fincando

Nos próprios membros as prezas.

E daquella horrível ferpe
,

Que fempre o peito lhe afFerra
y

Teve hum repelão taõ forte

,

Que lhe amolgou as coftellas.

Moveo-fe entaõ furibunda

Sacudindo a tetra grenha
y

Fuftigando-lhe a carranca

Mil ceraftas virulentas.

E fó por íi naõ podendo
Ultrajar as almas bellas

,

Procurar focio deftina
,

Que Teu vil furor proteja.

Correo a bufcar verdugo
Com huma infernal lanterna

Para confpirar a iniqua

Cruel fórdida vileza.

O' Mufa , tu me declara

Qual foíTe a fanha proterva
,

Quê tanto achaíle difpofta

Para taõ prava incumbência.
Po*
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Porém para que no Mundo

Seu appellido fe perca

,

Fique em filencio , e fe efconda^

Bem que a maldade appareça.

Saibaó-fe embora os incêndios

Das maravilhas Efeíias
;

Mas do delinquente infame

O nome efcondido feja.

Bufcou
y
achou inftrumento

De atrocidade , e crueza

,

Hum coração defalmado

De foberbiflíma fera

,

Cujo execrando vivente

Na boca de huma caverna

Topou de chammas armado

,

Que em Flegetonte colhera.

Propoz-lhe logo os intentos

Seus com língua peçonhenta f

Narrando a pérfida iniqua

Premeditada torpeza.

Cortar defejo , lhe diíTe
y

O fio cercio da têa

Vital de hum
,
que me contrifta

Tanto, que o fel me arrebenta;
Por*
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Porque exercita a virtude,

Porque ditofo fe eleva

Nas azas da digna Fama

,

Porque nas honras fe augmenta.
Com ifto tantos defgoftos

Me caufa, e tanto me azeda

Os bofes
,
que hoje naõ tenho

Pezar que mais me enraiveça.

E como de mim naô valho

Mais que a fazer-me amarella,

Venho em bufea de quem poffa

Punir por minhas fraquezas.

Bem fei já, diíTe o maldito

Nas fragoas, em que pernêas

Por vil cobardia tua,

Naó te oceupes em dizer-mas.

Já do meu Nusne inílammado
Sei tudo ; elle me acelera ,

Poj te poupar o canfiço

Das praias Acheronteas.

Eis-me aqui prompto , e difpofto

Com mil vontades accezas

,

Farei que tu das Eiynnes

De nenhum modo careças;
Por-
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Porque nas minhas entranhas

Efle volcaõ
,
que as aquenta

,

Naõ cede ás chammas vorazes

Dos Vefuvios, e dos Ethnas.

Agradecida expreíTou-fe

A nefanda lua praceira

,

Dando-lhe hum pafmofo abraço

De efpantofa confequencia

;

Que foi diffundir-fe nelle

Toda em veneno desfeita

,

Formar-le de ambos hum monftro

Gom duas almas horrendas.

Que Hermafrodito orgulhofo ?

Que arrogante Anfizibena ?

Oh que juiz , e que parte í

Que taes feraó as fentenças ?

Fulminou-fe á reveria

Logo cruelmente aquella
>

Na qual de hum Vieira o fangue

A fe derramar condemna.

Para executalla o me fino
,

Que iniquamente fe aprefta

Nas duplicadas entranhas,

Todo o Tartareo congrega»
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Já fe acarretaò petrechos
;

A diabólica poeira

Em férreos canos fe opprime^
Para abrazar a innocencia.

Tudo quanto he neceílario

Promptamente fe aparelha

Para o brutal defempenho
Da beftial inclemência,

Determinando-fe o íitio,

Ajuftaõ-fe as horas certas

Tambern o dia fe elege

Para a façanhofa efpera

,

Que foi a ponto naquelle

,

Em que a Catholica Igreja

Do Pentecoftes fagVado

Ufa celebrar a Fefta.

Eftavaó tocando á Mifla

Nas Dominicanas Freiras,

No Templo da Annunciada y

Eraò dez horas e meia.

Ouvirão os dois Efpofos

A campana pregoeira

Do Sacrifício folemne

,

Em que o Sermão fe intermeia,

LI Prc-
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Prepararaõ-fe ambos juntos

Com pia tenção diretta

De irem para o mefmo Templo
Fazer fantas aififtencia».

Sahio Francifco diante,

Sahio também Ignez belia

Gravemente- acompanhada
De huma comitiva honefta<;

Mas houve fatal motivo

,

Que retardou a Dile&a

,

Do feu querido Conforte

Separou-fe na detença.

Faz a folitaria rua

Hum cotovelo , onde arquêa

De tal modo #

r que naõ pode

Aviftar~fe toda inteira.

Pouco além defte defeito

,

Antes do muro da Cerca

Das fantas Religiofas
,

Fica hum tranfito á efquerda.

Huma tal breve paíTagem
7

Chamada rua das Pretas

,

Onde a traição confultada

Effèituar-fe defenha.
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Foi paíTando-t) gentil Noivo
,

Deixando atraz a travefla

,

Onde eftava hum rebuçado,

No qual, naõ fez advertência.

Incautamente fózinho

Sem receio , z fem defenfa^

Trinta paflbs teria dado

Na paragem mais deferia.

Quando .... mas ai
,
que o momento

Triftiflimo fe aprefenta

Do mais dolorofo lance
,

Da mais deplorável fcena;

Quando aquelle atraiçoado

,

Fero aborto de Megera
Cruel, com huma piftola

Sahio carregada , e léfta :

E como atroz homicida,
Com vil tenção fraudulenta,

Quiz por detraz atirar-lhe ,

Naõ quer Deos que aflim fucceda.

Quer miíericordiofo

,

Que elle taõ cedo naõ perca

Sua ineftimavel vida

,

Que dilatar-lhe decreta.

Uii Qucf
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Quer que em devotos afTumptos

Com feus pincéis fe entretenha

Para louvores, e gloria

Da fua Divina EíTencia.

Quer em fim, que o Anjo
Seu Tutelar a rodela

Celeftial embraçando
,

A morte infaijfta lhe impeça.

E fe permitte, que parte

Do golpe o pérfido emprega,
Tudo faõ altos juizos

Da Divina Providencia.

Que talvez cafos permitte

Para exaltar a lhaneza

De hum peito humilde, abatendo

De hum arrogante a foberba.

Pelo rugir do capote,

Por fer de afpera matéria

,

Foi o traidor preíentido

Na iníidiofa carreira.

Sobrefaltado Francifco

Do rumor com graõ preíteza

,

Vira-fe de frente a tempo
Que o réo malfeitor desfecha.

i - Ver-
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Ver-lhe a cara , ouvir-lhe o tiro

,

Foi tudo huma coufa mefma

,

E do delinquente a fuga

,

Suppondo que morto o deixa.

Ficou ferido de forte,

Que vendo a fanguinolenta

Profufaõ do próprio fangue

,

ConfiíTaô bradando appella.

Nao cafrio
,
porque os alentos

O Ceo benigno lhe empreita:

Correo a bufcar a Efpofa

Para delpedir-fe delia.

Já nefte tempo aflbmbrada

Dos eccos , do que receia

,

Mais que affli&a , e mais que louca

Voando a mifera chega.

Chegou a vencer a volta

Da rua , chegou deprefla

;

Mas nao quizera ter vifta

,

Nao fer nafcida quizera.

Àflim todo eníanguentado

O aviltou : oh que acerba

!

Oh que formidável vifta

!

Que incomparável diferia

!

Quem
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Quem haverá, que naô chore
Em cafo tal? Só de pedra,
Ou de bronze hum íimulacro f
Que de fentidos careça*

Quiz dar hum ai ! mas naõ pôde
PalTar da primeira letra

;

Partio-fe a triíte palavra

Da forte afflicçaó á fetta.

Da congelada garganta

À flebil voz imperfeita

Lançou ; mas n>um grito agudo

,

Que foi ferir as eítrellas.

Naô fez mais que abrir os braços,

E cahir fobre os das Servas

Mortalmente trafpaflada

Do golpe da dor immenfa.

Vio Elle a Conforte amada;
Porém as pupillas bellas

Naô vio de feus lindos olhos

:

Tarde chegou: ai que pena!

Naõ logrou tanto conforto

De ajcançallas defcubertas

,

Achou-as já fubmergidas

Na magoa que as fenhorêa.
Mi
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Minha Ignez , diíTe , e naõ pôde

Mais dizer
;
porque lhe fecha

As fauces tanta amargura
y

Que faz que frio eramudeça.

Entaõ aqui naõ podendo
Supportar anciã tao fera

y

Cahio como agonizante

Junto da propia Dilefta

:

Porém favor manifefto

Foi da fumma Providencia
,

Que a íufpenfaõ dos fentidos

Sérvio de vital defenfa.

Evitou que o defatino

DefataíTe a paixão cega

;

Que 29 vezes vinga hum defgofto

Imaginado em £ mefma.
De Pyramô a trifte forte

,

Bem que fabulofa feja

,

Pode fèrvir para exemplo
Nas apprehensões funeftas,

Pódem-fe nélle os eíFeitoS

Notar da dor
,
qiie naõ péza

Tanto que o vigor opprima^
E que os efpritos fufpenda*

Poii
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Pois procurando com o ferro

Elle íupprir a efcafleza

Da dor, mifero na falta

Foi
y

e infeliz na emenda.
Mas ao Luíitano amante

Para que aflím nao lhe avenha,

Melhor deftino lhe aííifte

,

Fado melhor o preferva :

Que nem a dor he tamanha

,

Que mortalmente proceda

,

Nem diminuta
,
que tempo

De defatinar-fe tenha.

Foi abatido de huma anciã

Forte ; mas ás leis fujeita

Do Ceo
,
que entre os dois extremos

Obrou, fielmente re&a

;

Da qual ficou transformado

No mais laftimofo emblema,
Sem movimento , fem falia ,

Sem. vida na parecença.

Porém o Sol das entranhas

,

Com demonftraçôes fincéras,

Dizendo eftá : Vive , vive
;

Naô falia , naó, mas lateja.

Entre
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Entre os defmaiados ambos

Outra naó há diíFerença
,

Mais que a àzs cruéis feridas

Do chumbo iníbíente feitas.

Igualmente íemi-mortos

Para a própria caía os leva

Grão turba compadecida
,

Que ao íucceíTo concorrera.

Foraõ levados , e poftos

Além da fala primeira

Os desfaliecidos ambos
Em duas carne ras diverfas.

Sobre o feu leito foi Elle

Pofto , e foi deitada Ella

Entre os braços das affli&as

Ayas em pranto desfeitas :

Mas para os dois femi-vivos

Confortativo já chega
Da mais próxima que havia

No bairro Farmacopêa
;

Que bem que das mãos nao foíTe

Do íingular Vallebella
,

Nos amortecidos ambos
Caufou porém revivencia.
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Já de Efculapio os Aluirmos

,

Que então deparou a preíTa

,

Punhaõ em afto a virtude

Na calamitofa urgência,

Nefte comenos chegado
Era já por ordem Regia
Da Cirurgia o alTombro

,

Germânico de nafcença

;

O qual na eíiimavel fua

Faculdade , e na prefença

Se diftinguia de todos

Os mais com rara excellencia,

O Anatómico iníigne

Santucci acudindo nefta

Óccaiiaõ, deu de affefto

Também moftras manifeftas;

Que como para a Pintura

Seu nobre génio propenda

,

Concorre para o íubfidio

De tal Profeflbr da mefma.

Ambos em fim obfervando

As feridas com miudeza
,

Certificaõ que nenhuma
Perigo mortal contenha.

Mas
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Mas rfum dos golpes
,
que o chumbo

No gentil rofto fizera
,

Notivelmente reprovaõ

Dos pontos a incoherencia.

E promptamente o perito

Germânico lhos emenda
Com hum .eíEcrr, cmplalto

De glutinofa xnateria.

Naõ foi fera dor >exccíilva

Da phaga a cura correfta

;

Mas do chagado a conftaaicia

Foi fíngular em íbffrella.

Pedem-lhe os dois , que fe anime

Muito, que naõ fe entrifteça,

Nao tendo grave nenhuma
Ferida de que fe tema*

Efta noticia jucunda

,

Que o douto par aíTevera ,

Faz que Francifco refpira

Menos affli&o , e fe alegra*

Mas com fufpiros mavioíbs

Logo depois fe lamenta

,

Que de Dona Ignez nao febe,

Novas infauftas receia.

Onic
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Onde eftás , minha Adorada

,

Minha belliffima Prenda

,

Diz Elle , olha que eu nao poíTo

Viver fem que tu me vejas.

Porém nao faltou quem promptas

Lhe défíe noticias certas

De eftar viva , e de que eftava

Também com faude illefa

:

Que em focegando daquelle

Graõ fufto
,
que padecera

y

Seriaõ as faudades

Reciprocas fatisfeitas.

De feu coração anciado

Serenou-fe a turbulência

,

Pacificou-fe o tumulto

,

Diííipou-fe a nuvem negra,

Ignez também já refpira
,

Já dilata as luzes bellas
,

Já fe vao defeclipfando

Seus uniformes planetas.

Já fe lhe ouve a voz, já falia;

Mas languidamente expreíTa

Seus triftes ais, e gemidos y

Suas laftimofas queixas.
Pelo



Vieira Lusitano* 5^3
Pelo feu amado Obje&o

Pergunta ; e porque nao venha

Por elle chora , e fufpira

,

E affli&iífima o nomeia.

Nefte mefmo ponto entrava

Cuidadofo para vella

O grão Tofcano
,
que ouvindo-a,

Lhe diíTe defta maneira:

O voflb Conforte vive

;

Trago-vos eíta certeza
,

Naõ tem perigo de vida
,

Se a voíTa fe lhe conferva*

Socegai y gentil Senhora
,

Que Elle também já focega

,

Por lhe conítar que eftais, viva y

E de perigos ifenta.

Qual d'atra noite colhido

Entre horrorofas charnecas

O viandante fe confola
y

Vendo a matutina eftrella.

Ou também qual paíTageiro

Navegante na tormenta

Se anima , fe ouve o Piloto

Dizer
y
que o perigo ceifa:

Ta!
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Tal fe confola , e íe anima
Na tribulação a Bella

Ouvindo a noticia faufta
,

Que o douto Etrufco lhe dera.

Pouco depois outra nova
Elle lhe deu menos lida,

Inda que modificada

Pelo cryftal da Prudência.

DiíTe que o feu caro Efpofo

InceíTaníemente anhela
,

Que os medicamentos da alma

Lhe tragaõ logo da Igreja.

Naõ pôde a Bella fem fufto

Ouvir a nova, fufpenfa

Ficou , defmaiada , e toda

De frio fuor cUberta.

Mas recobrando de novo
Alento , da cor primeira

Reveftiraofe-lhe as lindas

Faces, e tornou ferena.

E reíignando-fe toda

Na caridade fuperna',

Com fé, com firme efperança,

Lhe pede que a fortaleça
j

E
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E de ardenfciílimo zelo

Toda fantamente cheia

Para viílta taõ grande,

As. prevenções recommenda*
Logo no culto da cafa

Se cuida , e logo fe ordena
,

Que a Freguezia fe avife
y

Nem falta quem obedeça.

Da promptidaó a eificacia
,

O fervor da diligencia,

Tudo voando executa %
Tudo rebulindo aprefta.

Foraô finalmente as fantas

Catholicas appetencias

Do devotiílimo Enfermo
Sem demora fatisfeitas.

Já focegado refpira

Na confolaçaó interna

,

Em que dulciífimamente

O feu coração fe inebria.

Sobre o peito humildemente
As mãos encruzando , aperta

Nelie o Hofpede Divino *

Senhor dos*- Ceos , e da Terra*
Em
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Em tanto a Fama lúgubre

De obfcuros véos de azas negras

Já revertida , vagava

Pintando as coufas mais feias.

Ignorando que exiftia
y

Bradava que fenecera

O refplandor da Pintura

A's mãos da infidia proterva.

Entaõ fe vio claramente

Nas exclamações de veras
,

A reputação da jóia

Na fuppoíiçaõ da perda.

Innumeravel concurfo

Até de gente plebéa

Veio faber do ferido,

Bramando pela infolencia.

Cavalheiros infinitos

Das mais diftin&as nobrezas

Moftraraõ do Luíitano

Ser cada qual hum Mecenas.

Da Fidalguia foi timbre

Com virtuofa lhaneza

De lhe fazer em peflba

Mil generofas oíFertas.

Que
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Que também na Luíkania

Naõ falta quem reconheça

Quanto hum ProfeíTor inligne.

Da Pintura honrar-fe deya.

Durou toda a fanta tarde

A inceíTante frequência

Dos que anhelavao
,
que folTe

Falfa a noticia funefta.

CANTO II.

jA5 do Horizonte a linha

Cortava as áureas melenas

A Febo : já nos feus raios

Experimentava quebras.

De feu refplandor ás faltas

Tudo em redondo pardeja

;

Porque á medida que defce

A luz , vem fubindo as trevas.

A confufaõ já ceifando

Vai j o focego fe augmenta

,

Quanto a noite mais fe avança,

Quanto o dia mais fe arreda.

Mm De
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De praticar pela cafa

Nos mirnfterios dá mefma
Tem mais lazer a família

Com menos de rubecencia.

Com mais alento , e defcanço

,

A trifte igualmente , e bella

Do feu doce amante Efpofo

Se apropinqúa á cabeceira.

Meu digno Emprego adorado

,

Lhe diz , bem que mal fe entenda ;

Porque o feu flebil foluço

As fyllabas lhe interpella.

E bem que de ardente chamma
Seu nobre pranto proceda

,

Do peito amado , em que chove ,

O digno ardor refrigera*

Elle da Conforte amante

Vendo em tal modo a belleza,

De enternecido eftalando
,

Vio-fe em pontos de perdella

:

Que o coração magoado
Nas triftes anciãs pudera

Suffocar-fe
;
porém teve

De deíabafar maneira.
Def*
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DefafFogou pelos olhos

Em caudalofas ribeiras

Aquella dor derretida,

E aquellas anciãs desfeitas»

Dos amorofos ílagultos

Em fim placando a vehcmencia^
Pergunta Ella o feu Bem
Como paiTop , como eíteja.

E porque a falia interdifta

Tem por caufa da moleítia

,

Com maviofo forrizo

Tacitamente a fefteja.

Significando-lhe mudo
Com as acções ppr loquéla

,

Que á fua vifta em feus males

Allivios experimenta.

Naõ falia
, porque a Surgia

Lhe poz preceito , e lhe veda
Os movimentos da boca

,

lnda quando fe alimenta

;

A qual com fubftancias puras

Coadas depois de exprefías
,

Por hum gumil adequado
Lhe manda acudir cçrçi regra;

Mm ii
^ Por*
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Porque a ferida, que o roftò

Teve da parte direita

,

Na nervatura do queixo

Confiava a maior offenfa.

Mas Morfêo
\
que as molles azas

Sobre os viventes requebra,

Já facudia o feu ramo
Banhado na agua Lethca.

Já pouco a pouco fazendo

Vai
y
com que o Mundo adormeça^

Infundindo-lhe o fuave

Letharga com que o amenta.

E das tenebrofas grutas

Da tiritante Cimeria

Vaõ já dos fonhos fahindo

As vagabundas catervas.

Também Francifco fechando

Vai as viventes janellas

Das vigilantes pupillas

,

Tal que já naõ peftaneja.

Toda a faúiilia cançada

Dormitando cabecêa

,

Só Dona Ignez naõ
j,
naõ dorme ^

Qu€ Amor naõ lhe dá licença.

Sem-

y
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Sempre ao pé do amado Objefto

Com tanta eíEcacia o vela

,

Que as palpitações lhe conta
y

Os movimentos lhe ob ferva.

De tal modo EUe defcança

Socegado na apparencia
;

Mas a fantaíía em tanto

Dormindo o deíínquieta.

Do já paflado fucceífo

Mil coufas lhe reprefenta

Hum grave importuno fonho

Todas triftes , e funeftas.

Teria dormido hum' hora

Quando muito , eifque defperta

Eftremecendo de forte,

Que a cafa toda inquieta.

Filho
, que tens ? affuftada

Lhe diz a trifte , e lhe deita

Por cima o mais prompto braço y

E pela refpofta efpera.

Como quando affadigado

Alguém no trepar ladeiras

Quer fallar: aílím refponde

,

Porém com falias mais prezas.
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Naó fei o que tive : ai , Filha

,

Nem porque caufa efíremeça

Lhe diz , fonhava medonhas
Extravagantes quimeras.

Mas que he ifto ? Elle profegue :

Minha firme amada Eftrella
,

Que tanto eclipfa os meus olhos,

Que faz com que te eu naõ veja?

Ai ! que cego eftou , naõ poflb

Diftinguir a vela acceza
,

Da' luz o clarão divifo

Menos do que por peneiras,

Affligio-fe a magoada

;

Poíém de virtude plena,

O próprio temor vencendo

,

Delia * forte o amoefta :

Meu doce, e querido Efpofo

,

Socega , naõ te efmoreças
,

Que fera talvez a caufa

Mais leve do que tu penfas.

Bem poderão fer eífeitos

De evaporação ligeira,

Que como nuvem
,
que palia

,

Se refolva, e defvaneça.
Bem
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Bem fabe o Ceo
,
que naõ tenho

Mais thefouro, do que aquella

Luz
,
que fe deve a teus olhos 3

Única que me allumêa.

De mim ha de ter piedade

,

Ha de me ouvir fem fallencia :

Vivo nefta fé , nem haõ de

Baldar-fe minhas promefías

;

As quaes dirigidas todas

Saõ a fim de que me feja

Guardada a tua pefíba
?

Única minha riqueza.

Confola-te , naõ defmaies
,

Pois efpero em Deos
y
que nefta

Tribulação nos acuda,

E que nos dê fortaleza.

Em quanto alfim lhe dizia

Confeguio tanta indulgência

Do Ceo
,
que os amados olhos

Vio livres das triftes névoas.

Profperamente tornou-lhe

A vifta pura , efcorreita
,

Já fem dezar, nem defeito
y

Clara como d'antes era.

Naô
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Naô he dizivel o gofto

Reciproco , de que fe encha

Hum , e £>utro amante peito

,

Naó , naõ cabe na eloquência.

Direi fó
,
que o alvoroço

De tal forte os embelefa

,

Que da lembrança parece

Que os trabalhos lhe aliena.

Foi como a dor defmedida

,

Que fobre outras dores venha,

Que faz com que o paciente

De todas as mais fe efqueça;

E que depois de ceifada,

Bem que exiftaó as primeiras

,

Com tudo que fejaó grandes,

Parecem-lhe mais pequenas.

Em fim, foi como aguaceiro

De horrorofa , e de tremenda

Profpe&iva
,
que nos mares

Ao navegante amedrenta

;

O qual do tetro apparato

Da medonha face feia

Se atemorifa : em paífando,

Com jubilo fc dcfpena.
As
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As pobres Servas á roda

Todas fe achavaõ difperfas,

Attonitas lim , mas preftes
y

Com fidelidade attentas.

Manda-lhe a Senhora em tanto

,

Que vaõ defcançar ; acceita

Cada qual delias humilde

Quanto a gentil boca ordena.

Sim fe retiraó , moftrando

Que vaõ por obediência

;

Porém naõ fe affaftaõ muito

Com tenção de eftar alerta.

Novamente o doce fomno
Brandeando as azas lentas

,

Vai facudindo o feu ramo,
Prezado das dormideiras.

E de tal modo fe infunde

Somnifero pelas vêas

Das famulas
,
que lhe embarga

Os defvélos , e as finezas.

Já refonando conformes

Quafi por folfa groíTeira

,

Naturalmente confirmaõ

De eftar a cafa quieta.
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Mas da bella Ignez, da noite

O filho debalde intenta

Render feus divinos olhos

,

Que Amor nao quer que elle vença.

Da concava fumegante

Leve eornucopia negra

Lhe afíbpra o fumo , e lho efpalha

Tanto
,
que nao fe condenfa.

Nao lhe dá tempo que pafle

A fer humor , e que defça

Sobre os fentidos a fua

Doce , fuave effluencia.

Nao quer Amor generofo

Confentir, que- El la adormeça:

Quer que cuidadofa aflifta

De guarda , e de fentinella.

Porém como o dorminhoco

Letheo fugindo fe aufenta

,

No lafcimado fe vinga
,

Porque vigilante o deixa.

De defcançar neceííita

;

Mas nao pode , inda que queira >

Que a vigilância os allivios

Tyrannamente lhe nega.
Mui-
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Muito afflige eíte cuidado

A bella amante Enfermeira

Entre a numerofa turba

Dos cuidados que a rodêa.

Caufou-lhe o recente íufto

Da relatada cegueira

Tanto receio
,
que teme

Que novamente aconteça.

Deprecaçoes fervorofas

Faz ao Ceo
,
que lhe conceda

Lograr
,
que o feu Bem defcance,

Que durma
,
que naõ padeça.

Roga-lhe que aquelle próprio

Somno
,
que Élla tanto engeita

,

Sobre o leu Conforte amado

Solicitamente defça
;

E que lhe infunda piedofo

Saudável fomnolencia

,

Para que focegue , e paíTe

Em paz da noite o que reíta.

Lá neíTa Cúria celefte

Suas rogativas tenras

Benignamente exaudidas

Forao, foraõ bem acceitas.
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Daquelles olhos as ramas

Já peftanejaõ ronceiras

;

Já, já dorme o vigilante

Francifco , e feus olhos fecha.

Infeníivelmente todo

No bom lethargo fe entrega
y

Bem que profundo , fuave
,

Sem afflicçaõ , nem canceira.

De contentamento a trifte

Moftra
,
que fe defconheça

;

De tanto pfarzer, naõ cabe

A gentil Dama em íi mefma,

IncefTantemente as graças

Rende á Divina Clemência
>

Santamente agradecida

Devotos Hymnos lhe reza.

Às longas no&urnas horas

Em tal exercicio emprega,
Que parecendo-lhe curtas

Quizera mais extendellas.

Pareceo-lhe em fim da noite

Feliz bem breve a parcela

,

Pelo alcançado defeanço y

Que dos Ceos intercedera*
li
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Já de Laomedonte a Nora

,

Que os raios <io Sol efpreita,

Para o bom Titaõ fugia

Toda rofada, e furrelfa.

E de Mercúrio o brioío

Do rubicundo diadema,
PáíTaro mais vigilante

Tocava a viva trombeta»

Já na domeftica lida y

De quem o fervir profeíTa

Nos minifterios da cafa

Se occupava a diligencia.

Inftantemente a Senhora

O filencio recommenda

,

Que quer que o feu Bem proíiga

No defcanço , em que o contempla.

Mas a feu pezar o vento

,

Que entrou por huma janella
y

Fechou de golpe huma porta

Defcuidadamente aberta.

Defpertou-fe a tal eftrondo

Francifco ; mas de maneira j

Que fobrefalto naõ teve
,

Mas teve Ignez difplicencia.
Pe-
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Pezarofa , e magoada

,

Notavelmente fe queixa

Daquella omiíTao nociva
,

E jufto he bem que a reprenda.

Mas em quanto efte defgoAo

Com fçus lamentos modera
y

Eis-que os dois preclaros entraó

De Alemanha , e de Florença.

Ambos de dois quafl juntos

Chegarão na hora mefma,
Poucos momentos a vinda

De hum do outro diícrepa.

Chegou Henrique , e Santucci

;

E fem que nada os detenha,

Foraó logo introduzidos

Do feu Doente á prefença.

Depois dos gratos obíequios y

% faudações primeiras
j

Procurao como de noite

Pairara , como eftivera.

Deu-lhe a gentil Infpectora

Satisfação com miudeza y

Como a que teve cuidado

De quem tanto lhe mereça.
Re-
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Relatou-lhe o cxceífivo

Eftremecimento r aquella

Notável fuga da vifta
,

E o regrefíò que fizera.

Da pertinaz retirada

Do fomno , ou da grave teima

Da vigília ; em fim de tudo

Lhe deu relação completa. -

Refponderao-lhe elles logo

Com plácidas fobrancelhas
,

Capacitando~a jucundos
y

,A que defcance , e naõ tema.

Teve o famofo Tofcano
A devida preferencia

Para fe explicar com huma
Comparação

,
que foi efta.

Àflim como hum Telefcopio^

Se as cryftallinas rodelas

Qualquer defafíre remove
y

Logo os obje&os rejeita

,

Nem receber as efpecies 5

Pôde claras , e perfeitas
,

Em quanto a maõ de quem íabe

O naô ajufta
?
e concerta

;

Simi-
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Similhantemcnte a vifta

Na compofíçaõ interna

De feu Telefcopio vivo

Também padece , e fe altera

;

Que as fubtiliílímas partes

,

Em que o ver tem fubíiftencia
,

Qualquer vapor as perturba
y

Qualquer geito as defgoverna.

Que a da viíiya virtude

Padecida intercadencia

Fora por hum convulíivo

Motu , mas de branda tempra
;

No qual o óptico nervo

Por fenfaçaó padecera,

Quanto tardara o foccorro

Da próvida natureza-

Porém que naõ receaíTe

Novo aíTalto
;
pois a mefma

Breve agitação paliada

Cahira fobre a fraqueza.

Sobre a falta repentina

Dos efpritos
,
que das vêas

Fugirão no próprio fatigue

,

Que em tanta copia perdera j
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E que o mais leve cuidado

Em fimilhante matéria

Naõ tiveíTe : aílim lhe falia

Hum , aílim outro aíTevera.

Efta fauftiílima nova

Faz que da Conftante fe encha

O coração de leticia

Tal
j
que de prazer fe enleia.

Com vivo affe&o lhe exprime

Quanto a noticia agradeça;

Bens infinitos lhe roga

,

Promettendo as recompenfas.

E bem cumprio a feu tempo
Briofa, tendo por thema
Sempre a generalidade

Em qualquer acçaõ que emprenda.

Que fobre o mais deu de mimo
Ao que Germano nafcera

Em hum primorofo engafte

Huma rariílima pelTa.

Hum Camafêo precioío

De duas nobres cabeças

Brancas fobre campo efcuro.

Obra graviílima Grega;
Nn Que
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Que defdc Roma Francifco,

Entre varias outras prendas,

Aquella obteve : eftimavel

Na maó de quem a conheça.

O Florentino naõ menos
Experimentou grandezas

,

A feus mentos devidas

,

E para o feu gofto regias

:

Pois além das que as mãos largas

Lhe dedicarão cubertas

,

Foi huma iníigne Pintura

,

Profana fim
y
naõ obfcena

;

Cuja o meímo apaixonado

Moftraya de appetecella,

Por fer íingular
,
que o meímo

Seu Luíitano fizera

:

Onde expreflbu nobremente

No ar a Latonia Deofa
,

Vendo transforma r-fe em fonte

Por Numa Pompilio Egeria
j

Que rodeada de Nynfas

,

Que raõ a compadecella

Por vários modos, de todas

Significou as trillezas.

Tudo
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Tudo n'um bofque frondofo

Reprefentado
,
que as frefcas

Fingidas folhas crerias

De eítar Favonio movendo-as.

Agradecidos em tanto
,

Fazem-lhe ambos reverencias,

E juntos vaõ para a cura

Preparando as mãos expertas*

Porém prevenido vinha

O de idade mais proveéla

De ponderar huma chaga

Junto do hombro á direita.

Aflim fez pedindo as roupas

,

Que a baia meftra rompera

,

Dizendo que era precifo

Examinallas , e vellas.

No mefmo inftante as trouxeraó

De jfangue inda frefco cheias
y

Do cruel chumbo paíTadas

Camifa , cafaca , e- veftia.

Com tal cuidado exploradas

Foraó as taes veftimentas

,

Que fe lhe abrirão cofturas

Indagando as entretelas.

Nn li Examl-
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Examinado aflím tudo

,

Sc computou fem fallencia

O numero dos fragmentos
y

Que a ferida recebera.

Logo entaõ diíTe o perito

Surgiaõ , vifto nas guerras
,

Que naô convinha em tal cafo

Da bala fechar a brecha :

Antes que a mefma com arte

Devia manter-fe aberta

,

Em quanto naõ fe extrahiffem

Os fragmentos nas matérias

;

Porque nas chagas ficando

De la j de linho , ou de feda

Qualquer relíquia, caufava

Sempre fiftulas perpetuas.

Foi approvado por todos

Daquelle a digna fentença

:

O feu excellente voto

Naõ padeceo controverlias.

Trazia o mefmo comfigo

Já com fagaz providencia

De huma raiz virtuofa

Bem torneada huma mecha.
Foi
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Foi fupportada do trifte

Ferido com fuíFerencia

Nas duas fantas Oitavas

Accçííbrias da primeira.

Introduzida na chaga

Lhe foi com delicadeza ,

Sim , mas neceíTariamente

Foraõ logo as dores certas.

Porém quiz o Ceo piedofo

,

Que com fuaves cadêas

Morfêo lhe atafle os fentidos,

Bem que por intercadencias*

E que também da Conforte

Gentil fopifle as potencias

O mefmo Letheo miniftro ,

Que com papoilas fe enfeita j

«

O qual por ter já baldadas

Mais no&urnas diligencias

,

Acautelando-fe veio

Nas doces horas da féfta.

Para o mefmo fim trazia

De exquiíitiflimas hervas,

Em tranfparente redoma

,

Deftilada a quinta efíencia.

Infun-
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Infundio nella huma branda

Pluma das fuás azas mefmas,
Linindo infeniivelmente

Foi da bel la Ignez a tefta.

Logrou por fim íeus intentos

O portador das Letheas

Ondas nas bellas pupillas,

Confeguindo adormecellas.

Cuidou elle
,
que em virtude

Da va fonhada receita

De luzes taes triunfara
,

Porém certamente que erra.

Enganou-fe o fomnolento

Quçrido de Paíithea
,

Que foi por mais nobre caufa

,

Do que o preguiçofo penfa.

Que fe naõ foífe a noticia

Feliz , em que fatisfeita

Refpira Ignez defcançada

,

Duvida-fe que vencera.

Somente á noticia faufta

Da perita intelligencia

Dos dois famofos Curantes*

Aquella gloria fe deva.
Ulti-
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Ultimamente os dois Sócios

Na feguinte quarta feira

Examinandos ferida

Viraõ difpofta a matéria,

pedirão que lhe trouxeflem

Alguma taça pequena

Recipiente adequado

Para poder recebella.

Trouxeraõ-lhe hum cryftallino

Pires como huma patena

Taõ opportuno
,
que bafta

Commodamente , e fobeja.

E também juntas com elle

Duas toalhas de rendas

De idóneo panno aceadas

Sobre decente bandeja.

Em fim , de acordo extrahirao

Com magifterio , c deftreza

Os dois quanto de nocivo

Dentro na chaga eftivera

;

Exceptuando de chumbo
A bala , dizendo que efla

Menos mal era deixalla

,

Que por cifura colhella.

,

De-
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Depois o mais veterano

Com feu microfcopio , e tenta

Entre as matérias extra&as

Achou a conta das peflas.

Efte venturofo effeito

Das óptimas diligencias

Deu contentamento a todos

Como fauftiílima eftrêa

;

Porque das cruéis fendas,

Que o chumbo traidor fizera,

Entre as de maior cuidado

Principalmente foi efta.

Mas na verdade ellas todas

Caufaraõ
,
que a paciência'

Se exercitaíTe , e baftante

Fizeraõ a cura extenfa.

Quando na cama foi pofto

As producções de Segeíta
y

Inda campavaõ foftidas

Em feu vigor verdoengas.

Quando fe ergueo desfazia

Já Tritolemo as pavêas

,

Expurgava os feus thefouros

Do paíhiço, e das areftas.

Tan-
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Tanto durou tal cuidado

Da trabalhofa doença
;

Porém com feliz fucceflb

,

Bem que prolixa , e molefta.

Ergueo-fe em fim , mas os paflbs

Seus vacillantes fuftenta

Da bella Ignez amparado
y

Regido de huma moleta.

Mas como tem do alimento

Mais appetite , e franqueza y

Da mocidade a virtude

Faz que logo reverdeça.

Em quanto o Sol quinze vezes

Na rutilante carreta

Fez o celeíte caminho

,

Durou a convalefcença

;

Na qual confeguio de novo
Por divinal indulgência

Ter a priftina faude,

Tornar como d'antes era.

Logo no dia feguinte

,

Além da dita quinzena

,

Se fez conduzir ao Paço
Em huma branda bolêa.

4 Apeou*
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Apeou-fe junto aos arcos

y

Que davaõ para a Ribeira
Das Náos paflagem ; á porta

Que tinha guardas Tedefcas.

Entrou y fubio , foi paíTando

Pelas fumptuofas Regias
Salas até á fegunda

Do Doeel das Audiências.

E do feu pio Monarca
Perante a Real clemência

Profundamente inclinou-fe

,

Beijando a potente dextra.

Certo, tácito alvoroço

Se conheceo na Nobreza
Circumftante , vendo vivo

Quem já por morto tivera*

Levava o mefmo veftido

Eftragado da cruenta

Maõ traidora , todo cheio

De paftas de fangue feccas.

Commoveo-fe o Soberano

Com gravidade fcvéra,

Remexeo-fe mageftofo

Na fua Real cadeira.
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E do Supplicante as falias

Prevenindo , lhe protefta

De defpertar os Alumnos
Da vindicativa Aftréa.

Refpondeo-lhe o bom VaíTallo

:

Senhor, na hora que extrema

Julguei , e que a Deos a conta

Dava
,
perdoei de veras.

Perdoei ao inimigo
,

Naõ he bem que me arrependa

De perdoar; mas a vida

Quero fegura , e quieta.

E como, ó grão Rei, me confta,

Que o meu aggreflbr ateima

Na má tenção , vou fugindo

,

De que algum furor me perca.

Ouvio EIRei ; mas Decreto
Manda paíTar

,
que fe prenda

O delinquente , e fe faça

Juftiça exemplar, e refta.

No graõ Miniftro de Eftado ,

Que então manejava as teclas

Do Governo , coníiftia

Totalmente a dependência *

O
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O qual huma Ave Maria

Parece que inda nos peça

Nas fuás Armas : a Deos praza , .

Que em bom lugar elle efteja.

Do Pai do Réo criminoíò

,

Mais que amiciflimo era

De inveterada amifade

,

Exceífivamente eftreita
;

Cuja de tanta efficacia

Rémora foi , foi tremelga ,

Que entorpeceo do Miniftro

A maõ , fufpendeo-lhe a penna.

Baftantes dias Francifco

Praticou pelas faletas

,

Que entaõ nos davaõ paíTagem.

Para os pateos da Capella.

Em quanto as penofas falas

Do grão Miniftro frequenta

O infeliz Supplicante
y

Mil couías penía, e repenfa.

CAN-



Vieira Lusitano. 5*65:

CANTO 111.

OEgunda vez íitiburdo '

Foi bufcando a fonte Regia;
Mas de feus du&os as chaves

Tem-nas as mãos
,
que lha veda.

E bem que deliciofa

Como a de Tito fe oftenta

;

Porque a tal maõ lha remove,
Parece infecunda , ou fecca.

Defenganado de todo

Em fim
,
que debalde impetra

,

Difpoem de acolher-fe a pátria

Onde poíTa fer Profeta.

Daquellas falas penófas

Se aíFafta , e fe defapega

;

Seus liminares renuncia

,

Suas paredes detefta
;

Das quaes fugindo queixofo

Como ingratas , como infe&as
^

De refpirar determina

N 'outros ares-, n'outras terras.
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Quaíi como a perfeguida

Náo
,
que ao próprio porto attenta

Corre para reparar-fe
7

Que afpro vento lho atraveíla

;

Que cedendo ao fopro infaufto

,

Que contrariamente emperra

Para bufcar novo afylo

,

. Volta o leme , e vira as velas.

ÀíEm refolve
,
que a fua

Doce heróica Companheira
Ao feu difpor amorofa

Seus alvedrios íujeita.

De fe apartar do feu Rio
Paterno Elle afias lhe peza

,

Do feu fempre amado Tejo

,

Mas he bem que ao Fado cedaé

Porém o Tibre gloriofo

,

Que ás próprias margens amenas

Benignamente o convida

,

Faz que o feu pezar naõ crefça

Contra o feu grave quebranto

Em huma epiftola prévia

Confolaçóes defde Roma
Lhe enviarão feus Collegas

;

Das
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Das quaes já folemnizado

Na própria inílgnc Academia
Por Sócio foi todavia

No grémio da Adoleícencia.

Único fendo até agora

,

Que da naçaõ Portugucza

Naquella excellente Corte

LograíTe tal preminencia.

Que fe retire
,
que fuja

,

Que fe falve das arêas

Perigofas do feu Tejo

,

Lhe dizem naquellas letras.

Oíferecendo-lhe quanto

Em feus arbitrios efteja

Da bella Ignez em obfequio,

Pois fabem quanto mereça.

Naõ fó por feu nafcimento,

Senaõ porque procedera ;

No feu digno amor taõ lírme r
Que outra igual fe naõ celebra.

Tal attençaõ virtuofa

Os eftimulos lhe augmentà
De ir ver a facra Cidade

?

Imperatriz univerfa.
£)e
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De feus defejos nas azas

Voara já , fe pudera
;

De tudo quanto a demora
Se afflige , e fe impacienta.

Dos celebres edifícios

Da antiga Roma , e moderna

Já lhe parece que admira

Ás conftru&uras foberbas.

E já nos jardins famofos

,

Nas fontes , nas alamedas

Deliciofiflimas , toda

Imaginando fe enleva.

Duvidas naó fe offerecem,

Naõ ha laços que os detenha,

De impedimentos, de eftorvoSj

Tudo fe defata , ou quebra.

Do bom recheio da cafa

Naõ fe embaraçaõ com vendas,

Generofamente tudo

Nos domefticos fe emprega.

Entaó conítava a familia

De fete peíToas , eftas

Eraõ duas moças brancas

,

Huma dona , e duas pretas
Hum
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Hura bom Criado oriundo

Da feliz Parthenopea

,

Mais hum mancebo nativo

Da Corunha na Gallecia.

Mas antes que fe deímanche

A cafa , antes de desfeita
y

Quer Ignez ir com Franeifco

Onde os olhos efpaireça.

Já nefte tempo habitavaõ

N'outra parte , e naõ naquella

Onde a notória defgraça

Recente lhe fuccedera.

Moravaò n'um domicilio

Junto da Bica Pequena
y

Que aflim fe nomea hum Beco
Bem defronte da Moeda.

De fe apartar de Lisboa
Ignez quer experiências

Fazer por mar , bem que teme
De Neptuno , e das Sereas.

Logo que niíto fe toca
,

Huma embarcação fe freta
,

Para fe achar prevenida

Cedo á ponte de madeira

;

Oo Jun-
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Junto áquella ponte pofta

,

Em que a Frota Braíileira

Todos os arinos pejada

Seus ricos partos defpeja

;

E que o Arraes efcolhido -

Capaz o cuidado tenha

De enviar para os tranfportes

Gente , logo que amanheça:

E que em todo cafo leve

Alguma rede pequena,
Por fe divertirem todos

Quando affim lá lhe pareça

:

Que por final fe lhe entregue

,

Para que á poppa fe eftenda

Certo tapete
,
que imita

Hum prado, ou jardim da Perlia.

Logo fe ajunta, e prepara

Com decorofa largueza

Provimento para as horas

Meridianas , e vefpras.

Tudo fe accommoda em duas

Capaciffimas corbelhas

Encoiradas, tudo prompto

Fica, fem que nada efqueça.
Para
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Para cozinhar fe cnfeixaõ

Das combuftiveis matérias

Quanto baile ; nem fe omittem
NeceíTarias bagatelas.

[á da maior luminária

Cahindo a luz , a de Hefperia

Refurgia , quaíi Aurora

Das mais celeftes luzernasj

E de Mineo as triftonhas

Vefpertilias defcendencias

,

Para voar defatavaõ

As cartilagens nojentas

;

Por ordem já da Senhora

As expeditas molecas,

Para fe comer mais cedo .

Tratando eftavaõ da cea;

Quer que fe recolhaõ todos

A tempo
,
porque defej a

De madrugar, para irem

Antes que o Sol appareça.

Tudo confeguio do modo
Que defej ava

,
que áquellas

Horas todos acordarão

,

Que decretara , e difíera.

Oo ii E
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E como o ar já de dia

Penetrava pelas freftas
,

Foraó-fe eícufando as luzes

Ao franquear das janellas.

Também naó tardarão muito
Quatro dos que o mar caleja

No trato de remadores
,

Mefquinha conveniência;

Os quaes apenas baterão

No portal, fe lhe fez fenha

De efperar; deraõ refpofta

Com abaixar as cabeças.

Alli na breye demora,,

Por feu modo á marujefca
,

Naturalmente foliando,

Formarão logo paleftra.

Mal fabeis vós , diífe hum delles,

Quem he que aqui mora nefca

Cafa , com quem vamos hoje

Para o recreio da pefca.

He aquelle firme amante

Pintor, ao qual a perverfa

•Indifcriçaõ de huns tyrannos

Ncfcios lhe fez tanta guerra.
Que
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Que duas vezes a Pvoma

Fora por mar, e viera,

DiíTe ; e que aquella grão Corte
Sempre de honrailo fe preza

;

Onde em famofos Certames
Pela Pintura obtivera

Notáveis prémios , deixando

De ÍI memoria perpetua

:

Que a Senhora, que gozava
Por Conforte , era parenta

Dos Illuftriílimos Limas
,

E dos fublimes Almeidas.

Em fumma , contou-lhe o cafo

De feu Pai a metter Freira

Por força , e como efeapara

Pela portaria mefma.
Também do tiro lhe diíTe

,

Que Francifco recebera

De hum orgulhofo Cunhado
Seu por inveja , e foberba.

Nifto fe deteve em baixo

A quadriga fragateira
;

Mas nao foi grande a demora,
Porque em cima tinhaõ preíía.

Em
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Em fim , chamaraõ-fe os homens

,

Que vivem das remadélas,

Os quaes fubiraõ ligeiros

Defcalços de pé e perna,

Entregaraõfe-lhe as coufas

De mais pezo , e já com ellas

Defcendo vaõ ; das mais leves

A família fe encarrega.

Todos aílím já de cafa

Partem juntos , ninguém refta

;

Deixaõ-fe as portas fechadas

,

Fechado o portal fe deixa.

Por dentro paíTaõ daquelle

Pateo
,
que por linha reíta

Quaíí fronteiro lhe eftava
y

Onde a pecunia fe engenha.

Nem foraõ viftos no breve

Traníito da rua mefma,
Senaõ que da folitaria

Taciturna fentinella.

Direitos vaõ pela ponte

,

Nos degráos da qual entcfta

Taõ juftamente a fragata

,

Que a prancha poupaó movella.
De
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De feu cortinado , e toldo

De ferafina cinzenta

Compofta eftava , com fuás

Garridices amarellas

;

E do tapete enviado

A poppa eftava cuberta

Naquella parte onde a gente

,

Como he coftume , fe aílenta.

Pofto naó fó por decoro

,

Também por jufta defenfa

Dos veftidos
,
por livrallos

Das rezinas peganhentas.

Accommodaraó-fe todos

Na marítima liteira,

Em cujos vãos arrumadas

Vaó as mais coufas annexas.

Já para fora fe empurra
Mefmo á maõ , fem vara , ou verga,

Para onde a poppa eftava

Vai virando a dianteira.

Pelos finaes de feu auge
Raftejava a maré cheia,

Naõ refpirava Zéfiro

,

Que originaíTe mareta.
Ti-
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Tinha Anfitrite aplanada

Sua marítima efteira
,

De forte que naõ moftrava

Nem a menor onda.crefpa.

Só dos pifcofos rebanhos

Algum que focinho areja

Na fuperficie picando
,

Faz que bole r e circulêa.

Eftava o ar taõ pafmado
,

Que fendo inútil a vela

,

Seus quatro remos armando
>

Com todos elles já rema.

Pelo cryftal derretido
fc A fragatinha efcorrega

Tanto veloz, que defmente

A chamada voga lenta.

Parece já que minguando
Vai o cha6, de que fe arreda

Tanto , como o que procura

Vai. parecendo que crefça.

Mas nem por iífo a Cidade
Na longitude manqueja

,

Antes quanto mais ao longe,

Mais brilha • e fe afformofêa.
He
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He como a Dama bandarra

,

Que tem partes imperfeitas
y

Que na diftancia fe efcondem,
Onde então fe pavonêa.

Nos feus edifícios nobres
,

Nas habitações immenfas

,

Fallando vaò
,
que íe ayiftaõ

Quintas , Palácios , Igrejas.

Já quaíi ao meio chegavao
Do rio enlevados neftas

Viftas
,
que em vez de alegrallos

>

Lá lhe caufavaó triftezas.

Hum dos remeiros cantando

Aqui galantes endechas

,

Removeo-lhe os penfamcntos
Com divertida efperteza.

De dois amantes dizendo
Foi

,
perfeguidos

,
que houvera

Na Barbaria nafcidos
,

Naõ da Mauritana feita.

De feus primeiros amores

Defde as meninices tenras

Até aos melhores annos

,

Em que faz o amor mais preza

,

Que
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Que n'um navio fugirão

,

Que benigno os acolhera

Debaixo das brancas luas

Chriftianiffimas bandeiras
;

O qual depois naufragando

No Golfo de Cartagena
y

Somente os dois fe falvarão

,

E tudo o mais fe perdera

;

Que por milagre efcapando

Sobre huma vil capoeira
,

Foraõ dar n'uma fragofa

Deshabitada infuleta.

Cantando aílím fe embalava

O remador, e difíera

Inda mais , mas foi-lhe o fio

Cortado da doce arenga

;

Porque já da praia eftando

Pouco longe , leva , leva
,

DiíTe o Arraes , leva remos 3

E logo encalhou na arêa.

Promptamente a prancha fora

Foi deitada , e já por ella
9

Depois de todos , faltarão

Os dois Amantes em terra.

Entaõ
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Então Francifco voltou-fe

Olhando para as amêas

Do Caftello de Lisboa

,

Notável pela eminência.

Os olhos fe lhe arrazaraó

De agua por íumma trifteza

Vendo a Pátria , de que haviao

Separallo tantas legoas.

E recolhendo mais folgo
,

Do que o refpirar requeira,

Hum ai deu tal
,
que fez eccos

Triplicados pelas brenhas
j

Que pareceo que fentiíTem

As Driades
y
e Napeas

,

E Naiades , os prelúdios

Da defpedida
5

e da aufencia.

Quaíi cinc'horas contarão

No relógio da Gamenha
,

Torre do gra6 Canevari

,

Que lhe ficava fronteira:

Jóia que o fatal deftroço

Fez
,
que depofta por terra

FoíTe por caufa da antiga

Baze em que fó padecera.
Que



580 O insigne Pinto?
Que bem que outra vez naõ íurja

Por invido algum fyftema

,

Nem já por ifíb do infigne

Romano a memoria efqueça.

Do qual fublime talento

Deixaftes Mafra de ere&a
Ser: defraudou-te eíTa dita

Nao fei qual Fada perverfa.

E do grão Pipo Juvara
,

Que já foi noflb
,
poderás

Também ter fido conftrufta

Para nos ter Roma inveja.

Que a tanto Rei a tal obra

Cada qual delles bem era

Digno de fervir ; foi magoa
Baldar-fe a forte

?
e perdella.

Porém nao obftante , narraõ

Com preciofas durezas

Do Rei magnânimo a gloria

Tantas pedras fobre pedras.

Aífim lá nefias do Egypto
Pyramides eftupendas

,

Nao faz a elegância faltas

Ao refplandor da grandeza
Na-
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Naquelle edifício eterno

,

Vafto Olympo de riquezas
J

Do Magno Heróe veneramos

A facra munificência :

Que viva a fua memoria
Deícjamos , e que tenha

De celeftiaes diamantes

Fulgentifíímos diademas.

E leu Succefíbr Àugufto
Fideiiílimo

,
que feja

Feliz fempre , e nos levante

Huma Metropoli eterna.

E que do Ithàco o nome
Na proftrada fe obfcureça

,

E na de novo erigida

Outro mais claro fe lêa.

Se com profano appellido

Huma infeliz jaz desfeita
,

Outra para fer ditofa

Em feu fanto nome fe erga.

De hum Divo Gonditor Urbis

À nova Cidade eleja

O facro titulo iriligne
,

E fe fepulte o da velha.

Se
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Se foi já de UlyíTes boa

,

Se já melhor florecera
,

Hoje que óptima renaíce

Do Fundador novo feja.

E Deos fará, que gloriofo

Sobre as ruinas immenfas

Na Piedade , e Vigilância

Immenfo Heróe reíplandeça.

Goftando que elle ás affli&as

Religiofas profeflas

Lhe redifique os afylos

Das confagradas purezas.

E que o amado feu Povo
Reduzido a penitencia

,

Nunca já mais lhe provoque

A fatal Ira tremenda.

Em tanto faz que a virtude

Delle oppofta na eftatera y

Das iniquidades noíTas

O âagello nos fufpenda.

Eftes felices aufpicios

Abone o Ceo , e fe accenda

Para o confirmar com fauítas

Refplandecentes fiambellas.

Mas
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Mas já na praia o querido

Par converfando paffea

Lá das raizes do monte
De Almada pelas arêas

,

Onde huma lapa efpaçofa

Bem aflombrada v mui frefca
,

Gommodamente a família

Com liberdade lhe alberga-

Viçofas mil varias plantas

De çarças de trepadeiras
y

Sobre a bem rafgada boca,
Fazem viftofa fanefa.

Junto da rizonha entrada

As habiiidofas pretas

Vaó engenhando a fornalha

Já de foltas pederneiras.

Já na lenha o fogo accezo

Aqui arde , alli fumega
Debaixo das fobrepoftas

Bem eftanhadas baixelas.

Tudo fe vai cozinhando

No metal
,
que vermelheja

,

Exceptuando a podrida

Olha ao modo de Caffcella.
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Que a faborofa miftura

Naó querem fenaõ que ferva

N'uma de barro formofa

Palermitana panelía

:

Que as do metal rubicundo

,

Bem que Jove as embranqueça
Liquidamente por dentro

, y
Vénus fempre as envenena.

Aílím tudo preparando

Vaõ as guizadoras meftras
y

Suavizando o trabalho

Com jucundas chançonetas.

Difcorrendo os dois Amantes
Em tanto hiaõ no thema
Da deftinada viagem
Sobre o modo de fazella.

Docemente Ella pergunta

,

Elle amorofo a contenta

Com dignas refpoftas todas

Também naõ menos hibleas.

Duvida Ignez neflas vaftas

Campinas de Galatéa

De entrar a ver contradanças

De Golfinhos, e Balêas*
Quem
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Quem ha de fiar-fe, ó Filho,

Ella diz , da furrateira

Maníidaô do mar taõ falfo
y

Como as falíídades mefmas?
Quem ha de expor-fe ao perigo

De ver-fe em taõ grandes prefías,

Metida entre quatro taboas

Servindo ás ondas de péla ?

Que depois que ouvi do nolTo

Remador a cantilena,

Maior receio me occupa,
Temor maior me amedrenta.

Peço-te que dos alqueves

De Proteo livrar-me queiras,

Lhe diz , onde fó feguros

Brincaõ Tritões , e Nereidas.

E fe he forçofo paíTarmos

Do mar alguma parcela

,

Seja quanto for poífivel

EíTa tal porção pequena.

Por feus olhos o efconjura

,

Por feu amor lhe depreca

,

Que ifto faça, e tanto pôde,
Que obtém aífim lho prometta.

Pp Com
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Com huma varinha em tanto

Elle lhe riícou na arêa

Toda a marítima cofta

,

Que de obviar-lhe defeja.

Moftrou que lhe pouparia

, PaíTar entre as Hercúleas

Columnas , e Promontórios

De Gibraltar, e de Ceuta.

Todos os cabos , e golfos

Lhe apontou
,
que em fi contenha,

Sem diícrepancia importante,

Granada , Murcia , e Valença,

Das Balearides Ilhas

Lhe delineou as penhas,

Maiorca , e Minorca digo

,

Gom Iviça , e Formenteira.

Depois profeguindo o rnappa
,

Formou-lhe Aldêa-Gaílega
,

E de aqui por terra todas

As eftradas , e as varédas.

Por Andaluzia entrando

,

Gizou por Serra Morena

,

Demarcando-lhe o caminho

Até Cataluna Bellica.

De
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De Barcelona no porto

Finalizou da terrena

Jornada o fiel defenho

Na branda tez areenta.

Deíde aqui , diíTe entaõ Ellc
,

Convém , minha Ignez
,
que tenhas

O defconto de feguirmos

Por mar o mais que nos relia.

Será bem íim de tal forte

,

Que fobrefaltos naó tenhas,

N'uma embarcação fegura

Mais que as noflas Caífilheiras.

Muito velozes chamadas
Fel ucas

,
que terra terra

Sempre vaõ remando , e para6

Onde quer que lhe anoiteça.

Todas cubertas por cima
Saò

,
que fe chove , ou fe venta ,

Sempre a gente recolhida

Vai
?
focegada , e quieta.

Tudo a genril Dama ouvindo,
Graciofamente attenta

,

Refpondeo , que em lhe dar goíto

Tinha grande complacência

;

Pp U guç
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Que difpozeíTe a feu modo

;

Pois eílava na certeza

,

Que em tudo elle difcorria

Com muito acerto , e prudência.

Pedio-lhe pois que rifcaííe

Na mefma molle tabeliã

Da praia todo o reftante

Da Viagem Portumnefca.

Com a varinha de novo
Promptamente lhe defenha

Da Barcelona defcrita

Cofta cofta em té Marfelha.

Formou-lhe as fozes do Rio,
Que as marítimas ribeiras

Continuamente fepara

••De Languedoc, e Provença;

O qual nos Alpes nafcendo

,

Onde Ródano fe appella
,

Vem de Leão ter ao Golfo

Temido , em que defembéfta.

Continuando o debuxo

,

Rifcou-lhe a Cofta de Genoa

,

Depois logo a de Tofcana

,

Por onde o Arno atraveíTa.

Aqui
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Aqui cravando a varinha

,

Em vez de limite
y
ou meta

>

Parou no íitio chamado
Dos Romanos Cento Cellas

y

Onde o Ponti£ce Quarto
Leaõ fez a Fortaleza

Com feu Arfenal , e Porto

,

Hoje de Civita-vechia.

Depois abalando juntos

Com placidiífima freima

,

Lhe foi contando Fnncifco
Por partes mil miudezas.

Mas entre todas , nenhuma
Coufa cubicou mais leda

,

Que as duas pátrias das Santas

Famofas Viterbo , e Sena.

Tao encantados feguiaõ

A pratica feiticeira

,

Que derao paflbs fem conto
,

Embebidos na converfa.

Dona Ignez , em fim , cançada

Recolhendo-fe a pedreira
y

Se amezendou no tapete

Seu na Perliana relva.

Com
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Com a família difcorre

Galantemente , e graceja

Difcretamente fecunda,

Senhorilmente faceta.

Depois chamando das duas

Ayas a de mais prudência,

Fez que vieíTe ajudalla

Nas fuás devotas rezas*

Quer das pensões fantas fuás

Logo alliviar-fe delias
;

Rezar as Matinas todas
,

E fe poder, as Completas.

CANTO IV.

JL Odavia 0\ Sol naõ dava

Nas pontas das plantas frefcas

Do melhor lado do monte
,

Que a branca praia fombrêa.

Naõ mui diftante da gruta,

Francifco entre varias pedras

Huma para aíTento efcolhe

,

Que tem por encofto a penha.
Do
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Do duro eícabroíò banco,

Para poupar-fe á dureza

,

Duplicando o feu capote

Nelle aílentado íe aceita.

E naturalmente pondo
Sobre huma perna outra perna,

Hum peculiar livrinho

Extrahio de huma algibeira.

Depois hum braço encoftando

Nas propinquas afperezas,

Fez fuftentaculo delle

Para encoftar a cabeça.

Na cafual abertura

Daquelle archivo de letras,

Topou inftrucçóes heróicas

Contra fortunas adverfas.

Tempos havia que aquelles

Taes capitulos naõ lera

;

Porém parecem-lhe agora

Myfterioíiílimos lemmas.

Dos efpontaneos degredos

,

Nos exemplares pondera
y

Contemplando na virtude

,

Como as defventuras vença
;
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Da qual leitura encantado

Nas reflexões com detenças

,

Efta
,
que immovel parece

,

Huma eftatua muda, e queda.

Mas em quanto as próprias luzes

Elle applica ás íabias regras
y

Infenfivelmente o fomno
De feus olhos fe apodera.

E no meímo inftante , a ponto

Que efte por fora lhos venda
?

Logo por dentro lhos abre

A fantaíía, e defvéla.

Hum fumptuofo theatro

Sonhando vê de apparencias

Sublimes , reprefentadas

Em maravilhofas fcenas.

Coufa porém
,
que admirável

Sobre todas lhe pareça

,

He ver huma opaca nuvem
Occupar toda a platéa.

Dentro na qual
,
porque foíTe

Toda de igual tranfparencia ,

Hum refplandor reluzia

Como quando relampeja.
Mas
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Mas a fulfureos vapores

Aquella nuvem naõ cheira

,

Vence bem íím na fragrância

Os aromas da Sabéa.

Hum murmúrio fuave

Ouvio de vozes fupremas

,

Dizendo: Viva a virtude,

E viva quem fe lhe aggrega.

Da nubilofa cortina

Logo a leve corpulência

Vio pelo meio rafgar-fe

Como hum véo quando fe fenda.

Oh que prodígio ! que afiombro !

Que maravilha eftupenda

!

Tal formofura, tal vifta

Naõ ha com que fe encareça.

Hum celeftial femblante

Vio a que nunca fe atreva

,

Seja quem for, a exprefíallo,

Por naõ baldar diligencias.

Da contextura fomente

Da peífoal coníiftencia,

Do divinizado obje&o
,

Como appareceo fe efereva.
Hum



5*94 O insigne Pintor
Hum íimulacro vio Elie

Trajado de alfaias bellas ,

Excedidas de huma grave

Rara purpúrea Pretexta.

Nas fímbrias da inaccefíível

Cor
y
que a naõ tem Melibea

,

Reverberava hum Meandro
De ouro bordadura regia.

D'elmo , de efcudo , e de lança

Se ornava ao modo da Grécia >

Mui íimilhante á Deidade

,

.
Que foi tutelar de Athenas.

Só de Medufa naõ tinha

Retrato algum da cabeça

;

Mas em vez delia huma imagem
Áurea do magno Planeta

:

Que como broche difpofta

Era troféo das bellezas

Sobre os recatados pomos
Da pura neve encuberta.

Equilibrava-fe em duas

Azas de avultadas pennas

Na concava parte la&eas.

Cerúleas pela convexa.r
Do-
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Docemente as brandeava

Sem defcançar, e fufpenfa

Nellas > o chamou por nome
Com divinal íizudeza-

Da voz celefte ferido
,

Sonhando elle fe profterna

;

De humilde perante a Diva
Naõ fabe aonde fe metta.

Naó falia
?
naõ ; mas efcuta

O que dizer elia queira,

Que os ouvidos deftapados

Tem fim , mas a falia preza.

DiíTe-lhe entaõ a notável

Figura , o palio que intentas

De executar , bem me conlla;

Nao digo que defacertas.

Porém primeiro que trates

De pôr por obra o que penfas
,

Sem que os Oráculos ouças

De Rodrigo naõ te atrevas.

Daquelle excelfo , e preclaro

Exemplar de fapiencia
,

Que em feu voluntário exílio

As horas palia quietas.
No
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No feu famofo Caftello

De Abrantes, que o remoderna
Em virtude da perícia

De feus compaífos , e regras.

Daquelle honrador fublime

Das Artes
y

e das Sciencias,

Progenitor gloriofo

Da melhor flor de Lorena*

Flor que em íl mefma renafcc
y

Que fe eterniza a 11 mefma
y

Mais admirável que a Fénix

Em fuás obras egrégias.

Que quando heróica exercita

Pincéis , cores
y

e palheta
,

Cede a Cirani
y

e Pvofalba,

De Bolonha
y

e de Veneza.

Concha também, que fecunda

Para alfombra das três Deofas,

Hum produzio preciofa

Rara belliífima pérola.

A quem o Paílor Troiano

Na comparação daquellas

O áureo pomo daria

Sem foborno de promeífas,
Mas
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Mas antes que te encaminhes

A 5 Tubucofa florelta

,

No mais que digo repara

Bem, porque te naó efqueça.

O Deíiino te ameaça
Tropeços na Geltiberia

,

Que te impedirão de Roma
Gozar a vifta terceira.

Do Betis foge , ou te guarda
>

No Mançanares naõ bebas

,

Se he que de chegar afpiras

Do Tibre ás ditofas beiras.

Mas naõ te afflijas
,
procura

De feguir quem te aconfelha

Com íinceridade , e foge
,

Foge , vai
5
naõ te detenhas.

Quando nifto irado , e folto

Lá das Eólias cavernas

Chegava Boreas foprando
Com formidável violência.

De Neptuno, e de Cybeles
Os dois impérios vareja

;

Tudo confunde , e revolve
y

Tudo açoitando atropella.
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O alarido das gentes

,

O rebuliço das hervas
,

Das plantas , do ar , das ondas
y

Faz que o fomno fe aíFugenta.

Com fobrefalto , e com fufto

Foi de repente desfeita

Daquella vifaõ fublime

À íingular appurencia.

Ultimamente acordado

Francifco , em pé fe endireita y

Da novidade aturdido

Fica
y
nem fabe o que crêa.

Bem realmente defperto

Duvidando eftá fe efteja,

Ou fe inda fonha : parece

Que de illusões tem fufpcitas.

Porém certamente logo

Das foiidas evidencias ,

Por natural teve a caufa

De taó fortes eftranhezas.

Ouvio também nifto as vozes

Da fua familia mefma,
Que atemorizada toda

Na gruta fe reconcentra.
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Excepto a Conforte amante

,

Que forças faz das fraquezas
y

Seus amorofos cuidados

Lhe infundem mais aíFouteza.

Fora da boca da lapa

Com ambas as mãos extenfas

,

Ajudando a yoz o chama
y

Eile corre a comprazella

;

Naó fó por fer taõ chamado

,

Mas porque em tal cafo vendo-a

Tabulada , íolicita

,

Dar-lhe esforço
y

e foccorrella.

Em limitados inftantes

Chegou Elle a obedecella
y

Que amimando-a carinhofo
,

As mãos lhe beija, e rebeija.

Tributa-lhe mil affe&os
;

O feu valor lhe exaggera
Com elogios decentes

?

Dos quaes fica fatisfeita.

Depois dilTe-lhe o Conforte

:

Minha adorada lindeza

,

Naó tenhas medo, vejamos
O que faz tal ventaneira :

Qjjc
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Que a minha heróica Pintura
Quer que a memoria fe embeba
Deites extraordinários

Obje&os , e que os retenha.

Quer que o profeíTor fe illuftre,

Se fecundize, e conceba
y

Para produzir pintando

Maravilhas eftupendas.

O qual parece que tudo

Também creando
, pertenda

Com feus pincéis fazer eccos

A' Divina Omnipotência.

Privilegio que altamente

Faz com que a Pintura exceda

Por univerfal a todas

Quantas Artes r e Sciencias :

Que cada huma de eífoutras

Tem limitação de esfera y

Ella fó como infinita

Naõ tem limites
y
nem metas*

Seus a&os do entendimento

Nenhuma com melhor letra

Os communica, nem moftra

Com mais claras evidencias.
TaS
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Taó nobremente nenhuma
Em a&o põem a potencia

,

Qual outra tanto fe explica
>

Que todo o Mundo a perceba.

Se a Poeíla os ouvidos

Sonoramente recrea
y

A Pintura encanta os olhos

Com rara muda eloquência.

E vá do vivo ao pintado

Muito embora diíFerença

,

Que aííim vai do ver fublimes

Pinturas a ouvir Poetas.

Por mais que fe efgote , e cance

De Aganippe a melhor vêa y

Naõ ha de como Vandique
Formar huma effigie vera.

Se efpecialmente diflerem

Dos harmónicos fyftemas

Qual harmonias conftantes

Viílyeis fará taõ bellas.

Saõ as Pintu/as volumes

,

Cujas franquiílimas letras

Sem trabalho , antes com gofto ,

Qualquer vivente as íoletra.

Qç[ Po-
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Porém , minha ígnez , deixemos
As vitorias pinturefcas

Para melhor tempo , em tanto

No poder de Deos contempla.

Olha por entre os penedos
Acolá como branqueja

O mar foberbo efcumando
y

Rompendo- íe de braveza.

Do ris picada elevando

De agua montanhas inteiras
,

Precipitando-as parece

Que Berecynthia íubverta ; .

Ou que correndo indignada

Defprezando a graõ parenta,

Vai por alcançar o vento

Que foge , marrar com ella.

Diz Ignez : Olha os Navios

Como arfando entre as barrentas

Ondas iradas derriçaõ '?

Pelas amarras extenfas.

Horríveis touros parecem
,

.-'<

Quando prezos pelas gémeas }

Pontas vaõ enfurecidos

Agitando as cordas tezas ; • J

P Ou
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Ou também potros ferozes

,

Que com terriveis curvetas
,

E pulos
,
quanto he poííível

y

Fazem por quebrar as rédeas.

Mas os Barqueiros coitados

Já defde longe ás carreiras

VinhaÕ acudir á folta

Pobre fragata , e prendella.

Do mefmo Arraes erao filhos

Dois dos remeiros da mefma
?

Outros dois erao cunhados
,

Jufto amor os intereíTa.

Pela túmida efpumante

Furioíiílima eíFervencia

Das ondas entrarão todos

Como animofos athletas.

Pelo exceflivo trabalho
,

Pensões dos filhos de Eva
,

Dos pobres roftos em bagas

Vertem fuor, que goteja.

Bagas como camarinhas

Correm das cançadas teftasj

Porém do mar cada vaga

Que vem, lhas lava
y
e congela.

Cbjii Por



604 O insigne Pintor
Por fim com faufto fucceflb

Confeguiraõ defendella
,

Melhorando-lhe a paragem

,

Duplicando-lhe as fatexas.

Ficou-fe a bordo defpindo

A enfopada parentela

,

Que nos feus gabões fe envolve

Em quanto a roupa fe fecca.

Àppropinquavaõ~fe em tanto

As doces horas amenas

,

Em que geralmente a todos

O grato alimento lembra.

Já quali ao Zenith chegava

Da luz a quadriga meítra
y

Perpendicular a fombra

Mudando eftava de queda.

Porém como perturbada

Foi dos guizados a tenda

,

Nao pôde alcançar o gofto

A fatisfaçao perfeita.

Principalmente durando

Todavia as inclemências

Do furacão
,
que teimofo

Inda com furor bafeja.

De
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De fricafles , de eftufàdos

,

E de outras delicadezas
y

Já fe naó trata , nem cuida

,

Tudo o temporal defmembra.

Mas como em termos fe achava

De Palermo a urna eleita
y

Disfarçou-fe a falta , e conta

Dos pratos , e das cubertas,

Hum armazém preciofo

Parecia de fazendas

Comeftiveis excellentes

De infinitas difFerenças.

Além da perçaó baftante

Da bem nutrida vitella

:

De pingues aves havia

Também baftante opulência,

Occupavao a vaíilha

Em té a boca repleta

Gallinhas
,
pombos r pe rdizes

y

Rolas , adens, e narcejas;

Cujo coro harmonizavaô

A íingular mortadella

De Bolonha , e de Lamego
A goftolilfima fevera.
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Também da clara femente

,

Da qual abunda Veneza

,

Bem aboborada eftava

Capaz caíTaróla cheia.

Àflim do quotidiano

Suftento digna íbpeira

Do melhor caldo embebidas,

Prenhe eftava de parcelas.

Defpejou-fe a bem provida

Ampla olha em três framengas,

Do de Vifeu puro eftanho
,

Que a nenhuma prata inveja;

Das quaes fez logo a Senhora

Para os homens da naveta

Tirar quinhão, que baftafíe

,

N'uma capaz frigideira.

Hum compendio de viandas

Era a vidrada gamélla

:

De tudo foi cogulada
,

De arroz, de aves , e juvenca;

Com féis bem acerejadas

Formas de iníígne padeira
,

Foi também huma de Bromio

Licor, baftante botelha.
Pelo
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Pelo liei Gallo-grego

Rapaz a grata encommenda

Já fe conduz á fragata
,

Que eíhva quafi fronteira

;

Onde a faminta efperança

Nos da própria nayichela,

Pelo favor defejado

Faz que cada qual boceja.

Mas quando feus olhos longos

O portador com huma teiga

Viraõ , o mais leve abaixo

Saltou chafurdando as pernas.

Corrco com anciã goftofa

Contente a lançar maõ delia
y

Em té onde o rolo da agua

Sobre a praia fe defpréga.

Ambos reciprocamente

Cumprirão as diligencias

De entregar aquelle a carga

,

Eftoutro de recebella.

Ncfte comenos na lapa

Os typos da bem querença

,

Os dois queridos Confortes

Tinhaõ-fe aíTentado á meza \
Mas
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Mas no chaõ

,
pois naó havia

Alli banco , nem cadeira

,

E eftendida a toalha

Sobre o tapete á turquefea.

Já de Pomona os mimofos
Figos ornados de fendas

Foraõ logo dos manjares

Precurfores eftafetas.

Duas iguaes preciofas

Orientaes efcudelas

Tranfparentes defpejaraõ

De excellentes fopas cheias.

Do mais que havia goftaraõ

Até ferem fatisfeitas

As vontades , dirigidas

Do freio da continência.

Também do Pizano ne&ar,

Deliciofa verdêa

,

Em breves copos provarão

Cryftallinos de Boémia.

Galantemente brindando
?

Mais que por beber, por cecia,

Fazendo faudes gratas

A peflbas bem affe&as.

De-
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Depois de tudo vieraõ

Duas donozas corbelhas

,

Do que de óptimo tributa

Collares, e Barquerena,

Com outra mais de exquifitas

AíTucaradas confervas

,

Primores de claufuradas,

Melindrofas confeiteiras.

Foi finalmente a familia

Regalada, e fatisfeita

Naquelle bródio jucundo
Com fatisfaçaó completa*

E dos fobejos que ainda

Ficarão das lbbremezas,

Se confolaraõ os cinco

Mareantes da barqueta.

Deraõ-fe os fantos louvores,

A quem as mercês difpenfa

Por mifericordia pura
,

Sem que ninguém lhas mereça.

Menos iracunda eftava

Já de Neptuno a fluência,

Das Boreaes travefluras

Tanto agitada nao era.

Po*
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Porém dos fortes impulíbs

,Com que as aguas remexera
O íbprador furiofo

,

Tinhaõ ficado banzeiras.

E Dona Ignez naõ obftante
Áfíím querendo rompellas,
Ordem pelo pagem manda,
Que a fragata fe aperceba.

Como por entre as vorazes
Horrorofas lavaredas

Se arrojara quem temeíTe
Maior exceííb das mefmas.

Tal receando que torne
A tempeftade , e recrefça

,

Por entre as ondas que teme
,

Fugir fufpirando intenta.

Mas do recado a refpolta ,.

Que o fâmulo deu , foi efta

:

Que tudo prompto eftaria

Lá da maré na crefcença

;

Pois na vazante naõ tinhaõ

Onde aporrar , e que incerta

Naõ era a veríada fua

Pratica marinheirefca

:

Que
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Que os matalotes alegres

Cada qual lhe promettera

De avifar quando opportuna

FoíTe a maré com certeza,

Capacitou-fe a Fidalga

Dando4he a devida crença
7

E nas demoras convindo
y

A feus defejos deu tregoas.

E já que o rigor do tempo
Deitar a rede naõ deixa,

Para fe paliar a tarde
,

Diyertimento fe inventa.

Sabia o Napolitano

Mancebo algumas arengas

Dos charlatães graciofas

Ao modo dos Pulchinellas.

Por curiofidade fua

Sabia galantes peças

Das que elles fazem: fabia

De manos mil ligeirezas.

Mandou Francifco, que algumas

Elle fizeíTe daquellas
,

Das quaes trouxeíTe os petrechos

Precifos nas algibeiras,

Prompta-
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Promptamente extrahio logo

As chamadas buífuletas,

E mais as três peloticas

,

E de condão a vareta;

Com outros galantes traftes

Adequados para tretas
,

Que bruxarias parecem
,

Movidos por mãos expertas.

De todos elles , em fumma
,

Fez alarde
,
que huma feira

Parecia de tarecos

De extravagantes maneiras.

Com tal defpejo , e donaire

Os exercita , e maneja
j

Que de TheíTalia parece

Alumno das feiticeiras.

Depois de ter divertido

A feus Patronos com eftas

Galantarias, com outra

Por fim coroou a fefta.

Bem que folfifta naõ fofle

Como aquelles das Orqueftra?,

Airofamente tocava

Por goíto a flauta traverfa.

Ti-
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Tirou-a elle entre tanto

Da própria bainha férica
y

Pedindo antes que tocafle

Com graõ civildade vénia»

Ordenou-lhe a gentil Dama
Com fua innata lhaneza

,

Que fe aflentaíTe : elle attento

Na própria capa fe aíTenta.

Dahi compeçou na tibia

,

Como quem palpa , ou tentêa

O váo para entrar feguro

Em caudalofa ribeira.

Depois fufpendendo o folgo

Como que o fom lhe efquecera,

Naquelle breve intervallo

As attençóes poz fujeitas.

Por huma excellente marcha
Magnifica , e manfueta

y

Começou pois
,
quê hum Saxonio

Infígne author compozera
;

Na qual com tanta energia

Na ÍIngular charamela

Brinca, que os clarins diverfos

Do Frygio tocar affe&a

;

E
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E também ao meímo tempo

Entre as melifluas cadencias

Dos timbales o ruido

Notavelmente arremeda.

Pelos furados regiftos
,

Como zombando flórea
y

Tudo na gaita confegue

Quanto por boca fe peça.

Ultimou elle a fonata
,

No fim da qual , fem que ceda

De tocar, n'outra fe engolfa,

Que parece que enfureça.

Parece a obra que tange

Nas barafundas immenfas

Hum fervorofo combate

,

Huma horrorofa contenda;

Que ora os aíTaltos atiça

Com as fonoras trombetas
y

Ora também os abranda

,

E de novo os afferventa.

Nao durou muito
,
que exhaufto

Quali de alentos na preíTa
,

Precifo foi fazer pazes

Com a flauta , e fufnendella.
Tc-
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Teve os louvores devidos

Da grave fadiga métrica :

Nelles
y
em quanto refpira

,

Moftra que as ordens attenda.

Porém Francifco rizonho

Com jucundidade lépida

,

Pegou irum breve inftrumento

Feito em Braga de encommenda.
Com grão primor marchetado

De ebúrneas galantes cetras

;

Que tinha de páo precioío

Lindas doze efcaravelhas.

A defigualdade logo

Das finas cordas coteja

,

Fazendo que fe harmonizem
Primas , bordões , e toeiras.

Depois de ter concordado
A diííbnante fileira

,

Parte de corrido teca
,

Parte por pontos arpe j a

;

Ora de hum modo , ora de outro-,

Nos doces fios alterna

Engraçadiííimas varias

Liiíitanas arietas.

Aqui
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Aqui Dona Ignez rogada

Dos olhos em que fe' efpelha

,

Pareceo
,
por lhe dar gofto

,

Huma Divina Serêa.

Soltando a voz de indizivel

Sonora melifluencia
y

Cantou de forte
y
que hum Anjo

Celefte fó lhe excedera.

Que naõ carece de falias

O fino amor nas emprezas

,

DiíTe
;
porque aífás fe explica,

Quando com os olhos boqueja.

Ou que fublime , ou que abrande

A voz
,
quando gargantêa

7

Parece que de doçura

Tudo fe encante , e derreta.

Em fim j depois de expreíTadas

Deliciofiffimas letras
,

Prorompeo neftas briofas

Significantes proteftas.

Renderfe-ha cem mil vezes

Antes a fumma dureza

Do mais folido diamante

,

Que meu nobre amor fe renda.
Naõ
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Nao ha neíTe mar penedo

,

Que taõ firme permaneça

,

Que a meu amor comparado
y

Ou naõ vacille , ou nao trema»

Nem lá no puro hemisfério

Entre as brilhantes firmezas
>

Taõ fixa eftará nenhuma

,

Que á minha conítancia exceda.

Defmentirá de feus pólos

Efta maquina univerfa

Do Mundo todo
,
primeiro

Que o meu amor desfaleça.

Concluio n'um eftribiiho

De pontual coherencia

;

Retumbarão feus applaufos

Nas circumftantes cavernas.

O Sol já tinha defeido

A mór parte da ladeira

Occidental
, já de Santos

Beijava o mar as Tercenas.

Já da fragata os mancebos
Hiao bufcar o que nclla

Deviaõ levar , dizendo:

Vamos vamos , venha venha.
Rr V*-
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Vamos j Senhores , e venhaó

EíTas coufas , fe eílaõ léftas
,

Diziaò elles , e antes

De que a maré retroceda

;

Porque agora nas eftovas

Aguas
,
quando eftaõ perplexas

y

Correm melhor as fragatas
,

Tanto ao remo , como á vela.

Da prevenção prevenido

Tudo eftava de maneira

,

Que naõ tiveraõ demoras

,

Poupara54he impaciências.

Cada qual dos matalotes

A feu coitai fe arremeíTa,

Como fe foíTe hum Alcides

,

Oitenta o vigor que tenha.

Sobre as efpadoas robuítas

A juventude mareira

Levando as trouxas , correndo

Parece fuga desfeita.

Tudo fe embarca , e fe arruma
,

Se accommoda , e fe concerta \

Tá fe deita a prancha fora y

Levadiça pente cítreita.

Já
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Já Dona Xgncz , mais Francifco

Com mãos dadas de amor prezas,

Vaõ pela taboa paíTando

Mui de vagar , e de efguelha.

Introduzidos que for^o,

E que cada qual fe aíTenta
,

Fazem que os mais fe accommodem
No lugar que lhe pertença.

Já fe defpede da gruta
,

Da praia já fe defpcga
,

E da montanha fe affaíta

A birremi navicheía.

DefaíFogada fem toldo

,

Vai a poppa defcuberta
y

Que o Sol nao queimava , fendo

Já da tarde a hora fexta.

A remos vai
,
porque aragem

Nao corre , e bem fe recrea

Dona Ignez
,
porque fe aífufía

Só de ouvir fallar cm velas.

Porém doudos de contentes

Da generofa fregueza

Os nautas , dando-lhe os vivas,

Bracciaó por comprazella.r *
Cada
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Cada qual delles robufto

Na concorde remadéla

,

Quando no puxar fe encurva

,

Faz com que o feu remo verga.

O mar próximo agitado

Das quatro longas palhetas
,

E da proa
,
gorgolhandô

Parece que em cachão ferva.

Paliando vaô já por entre

As povoadas madeiras

Pinques
y

charruas,, navios,

Balandras , e caravelas.

Por entre proas , e poppas

Vaõ fahindo com folercia

,

Daqui lhe ladra hum cachorro,

DalJi hum carneiro berra,

Hum Hollandez lá cachimba ,

Outro fc cata , e pentêa

;

Efte a cerúlea camifa

Lava r aquelloutro a remenda-

Em cada inftante o profpe&o

Das embarcações varêa

,

Formo fa vifta em bonança

,

Na tempeftade mui fêa.

Mas
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1

Mas perto já vaõ chegando

Da própria praia cafeira;

Vai-fe alegrando a Senhora

De ouvir outro leva leva.

Porém attonitos ficaõ

Todos de huma grofla névoa,

Que cerração bem parece

Das mais opacas , e denfas ;,

A qual por todo o deftri&o

Se dilata tanto efpefla
,

Que a três varas de diftancia

Vulto fe naõ conhecera.

Com difficuldade a ponte
r

Que vaó procurar
y

fe enxerga:

De huma noite tenebrofa

Tudo em, redondo negreja.

Era ò fumo da olfícina

Dos dobrões
r
e das moedas r

Que a todos tapava os olhos y

Que fazia as gentes cegas.

Em fim
5
na ponte abordando

Quali que ás apalpadellas

,

Profperamente o regre flb

De tudo fe fez por ella.



r
&zi O insigne Pintor
Furando pela calligem

Vaó da nuvem fumacenta

:

Parece que por obfequio

Zefyro as azas fufpenda

;

Porque aííím paflaraõ todos

Por entre as opacas trevas

Com tudo o qoe lhe tocava

,

Sem que alguém os conhecera.

Já felizmente acolhidos

Debaixo da própria telha

,

Remunerarão dos nautas

O trabalho com 'grandeza.

Mas tempo he já, bella Erato
y

Que permifíaó me concedas

De retirar-me á choupana
,

Antes que o ar arrefeça.

Lá para o primeiro faufto

Dia de Apollo
,
que venha

,

Darei dos mefmos Amantes

Conta das antecedencias
;

E porque aquellas pertendo

Cantar ao fom de outra tecla

,

Já defde agora te invoco

,

A que propicia me fejas.
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Da Lyra tua hum reflexo

Bailará
y
que me concedas

y

Para que eu ache o caminho
Entre as confufas varedas.

E da devida grinalda
,

Em eu chegando á palmeira
>

Junto do teu domicilio
y

Satisfarei a promefla.

F I M.
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